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GOTT STYRELSEARBETE
25 AUGUSTI 2022 I MALMÖ

Tillsammans med StyrelseAkademin och
Sveriges Centrum- och platsutvecklare
har vi skräddarsytt en styrelseutbildning
anpassad för de behov och situationer
som city-, centrum- och platsutvecklare
har och ställs inför.

I utbildningen får du insikt i och förståelse för styrelsearbetets grunder och vad som
menas med ett professionellt styrelsearbete. Samtliga ska kunna tillämpa lärdomarna
i det egna styrelsearbetet och på ett bättre sätt kunna ställa tydligare krav på sig själv
och andra. Utbildningen genomförs under en heldag.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig inom privat och offentlig sektor som har en ledande
befattning inom områdena city-, centrum- och platsutveckling med ansvar för stadens,
ortens eller platsens attraktionskraft. Det är exempelvis centrumledare, centrumutvecklare, fastighetsägare och privata näringsidkare inom handel och besöksnäring.
Denna mix av deltagare från hela landet är särskilt värdefull för nätverkade samt
utbyte av kunskap och erfarenheter.

SYFTE
Syftet med utbildningen är att ge grunderna för ett gott styrelsearbete och därmed
fokusera på det som driver verksamheten framåt på ett strategiskt och konstruktivt
sätt. Samtidigt ger det en inblick i styrelsearbetets formalia och förståelse för vilket
ansvar man har som styrelseledamot. Ett kursintyg lämnas efter utbildningen, vilket
blir ett värdefullt dokument i din fortsatta yrkeskarriär.

VÄN

s

KURSINNEHÅLL
25 AUG 08.30-17.00
• GOD STYRNING
Företagsformer, bolagsorganen, lagar, ägarnas roll och styrande dokument

• GODA ARBETSFORMER
Styrelsens arbetsformer, styrelsens ansvar och utvärdering av styrelsen

• GOTT ANSVARSTAGANDE
Roller och ansvar, arbetsformer, vem gör vad: styrelse vs ledning, vilka
rapporter behövs och hur bör uppföljning göras, uppföljning/kontroll/sekretess,
kommunikationspolicy och hur utvärderar man styrelsens arbete.
Vi kombinerar teori med praktiska exempel och tar vara på deltagarnas
samlade erfarenheter genom en väl vald kombination av föreläsningar
och övningar.

PRIS
Medlemspris:
Ordinarie pris:

6 390 kr* moms tillkommer.
7 990 kr moms tillkommer.

I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursmaterial.
Vid anmälan av två personer från samma arbetsplats lämnas 15 % på en av kursavgifterna.
* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrum- och platsutvecklare.

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan via denna länk https://bit.ly/3HKZhgB
senast den 20 augusti 2022. Anmälan kan göras senare i mån av plats.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

ISABEL GÖLLES
072-704 39 59
isabel@platsvision.se

ARRANGÖRER

UCM arrangeras av Svenska Stadskärnor
och Sveriges Centrum- och platsutvecklare.
i samarbete med StyrelseAkademin och
MK Illumination.

Sveriges centrum
och platsutvecklare

info@svenskastadskarnor.se • www.svenskastadskarnor.se

