
WOMEN IN PROGRESS STYRELSEPROGRAM
CERTIFIERINGSUTBILDNING 

HÖSTEN 2019 I BERLIN, TYSKLAND
FÖR DIG SOM VILL BLI CERTIFIERAD STYRELSELEDAMOT

Women In Progress bjuder in dig som är chef med erfarenhet av verksamhetsutveckling, 
alternativt dig som driver eget företag, till certifieringsutbildning i styrelsearbete. Under 
kursen får du lära dig grunderna i professionellt styrelsearbete - värdefull kunskap för din egen 
utveckling som styrelseledamot. Kursen lämpar sig även för dig i ledande befattning som vill få 
bättre insyn och förståelse för hur styrelsearbete går till. 

DEN NYA TIDENS STYRELSEARBETE 
Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat. Ägare och andra intressenter har 
upptäckt att bra bolagsstyrning aktivt bidrar till företags framgång. Detta gäller alla typer av 
företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar nu många organisationer att tillämpa 
bolagsstyrning. 

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete - 
på bredden såväl som på djupet. Du vill kompetensutveckla dig som ledamot eller ordförande och 
aktivt bidra mer till ett mer professionellt arbete i de nuvarande eller framtida styrelser du sitter i. 

MÅLGRUPP
Du kan vara ägare, styrelseledamot, VD eller på annat sätt ha en relation till styrelsearbete. 
Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom 
ägar- och styrelsefrågor.

INNEHÅLL
Utbildningen innehåller - Rätt fokus - som ges i samarbete med StyrelseAkademien. Här 
får du bekanta dig med vår aktiebolagslag, nya svenska koden för bolagsstyrning, men vi 
tar också upp mjuka värden kring styrelsearbetet. Hur får man det att fungera i praktiken? 
Utbildningen avslutas med ett prov och när du klarat detta erhåller du ditt certifikat utfärdat av 
StyrelseAkademien.

Du får också möjlighet och hjälp att upprätta din styrelse-CV och ta fram en strategi för att få nya 
styrelseuppdrag och/eller översyn av den egna styrelsen. Detta arbete påbörjas under kursdelen 
och avslutas med en återträff efter 4-6 månader.

Under utbildningen får du möta andra kvinnor med samma intresse för styrelsefrågor som du. 
Du skapar ett professionellt nätverk inför framtiden och har möjlighet att lära dig av andras 
erfarenheter.

Välkommen till Berlin! 



Women In Progress ökar kompetensen i styrelse och ledning 
Women In Progress erbjuder marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande 
mentorskap och exklusiv pool med kvalificerade styrelsekandidater. Vi driver ett aktivt opinionsarbete 
för att förändra attityder ur ett mångfaldsperspektiv. Vi erbjuder stöd och utbildning för kvinnor från 
första karriärsteget till en styrelseposition.

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 6-9 oktober i Berlin + 1 dag i Stockholm vid senare tillfälle (vi börjar med gemensam samling 
söndagkväll innan kursstart). 
Plats: Berlin, Tyskland (information om hotell kommer senare)
Prov och återträff: Datum bestäms på plats i Berlin 
Kostnad: 33.000 SEK exkl. moms  
(en anmälningsavgift på 6.000 SEK faktureras i samband med anmälan. Resterande kursavgift 
faktureras sex veckor före kursstart).
I avgiften ingår: Kursen Rätt fokus (2,5 dagar), kursmaterial, helpension, tentamen och återträff 
i Stockholm (1 dag). Under återträffen får deltagarna sätta ihop sin styrelse-CV, lyssna till 
inspirationstalare och dela sina erfarenheter sedan de sågs i Berlin. 
Antal platser: Max 15

Anmälan görs via Women In Progress hemsida www.womeninprogress.se Frågor gällande utbildning 
och resa besvaras av Ewa Johansson på ewa@womeninprogress.se.

Avbokningsregler
6 veckor före kursstart - 100% återbetalas (utom anmälningsavgiften) 
4 veckor före kursstart - 50% återbetalas (utom anmälningsavgiften) 
Avbokning senare än 4 veckor medger ingen återbetalning

I SAMARBETE MED:

www.womeninprogress.se

KURSLEDARE

Ewa Ljunge
Ewa är utbildad civilingenjör och civilekonom. Hon har lång erfarenhet som företagsledare för små och 
medelstora bolag inom både den offentliga och privata sektorn. Hon har varit verksam som ordförande 
och ledamot i ett tjugotal styrelser, i privata och kommunala AB, stiftelser och i föreningar. Ewa driver  
sitt eget Managementbolag  med fokus  på strategifrågor, verksamhetsutveckling, ledarutveckling och 
affärscoachning/affärsrådgivning.

http://www.womeninprogress.se
mailto:ewa%40womeninprogress.se?subject=G%C3%A4llande%20styrelseutbildning%20oktober%202017
http://www.womeninprogress.se


Anmälningsblankett 

Företag:……………………………………………………………………………………... 

Organisationsnummer:…………..…………………………………………………………  

Faktureringsadress:………………………....................................................................

.....................................................................................................................................

Deltagare:…………………………………………………………………………………… 

Befattning deltagare ………………………………………………………………………. 

Telefonnummer deltagare:………………………………………………………………... 

E-postadress deltagare:……………………………………………………………………

Anmälan avser: (ange utbildning samt datum)  

…………………………………………………………………………………………………

Undertecknad behörig firmatecknare har läst och accepterar de bifogade  

anmälnings- och avbokningsvillkoren

Ort:……………………………………………………………………………………………  

Datum:………………………………………………………………....……………………. 

_____________________ 
Namnförtydligande  

Vänligen skicka den av behörig firmatecknare undertecknade anmälningsblanketten i 
original per post till Women In Progress, c/o: Ewa Johansson, Ringvägen 131, 
116 61 STOCKHOLM, samt en inscannad kopia av densamma till e-postadressen: 
ewa@womeninprogress.se.  



Anmälnings- och avbokningsvillkor för Women In Progress utbildningar

Utbildningar  
Anmälan är bindande och skickas, undertecknad av behörig firmatecknare och med  
angivande av faktureringsadress, dels i original per post och dels som inscannad kopia  
per e-post tillsammans med CV så snart som möjligt, se adresser nedan. 
I samband med anmälan faktureras en anmälningsavgift.  

Avbokningsregler:  
Sex (6) veckor innan kursstart – 100 procent återbetalas (dock ej anmälningsavgiften) 
Fyra (4) veckor innan kursstart – 50 procent återbetalas (dock ej anmälningsavgiften)  
Avbokning senare än fyra (4) veckor innan kursstart medger ingen återbetalning. 

Avbokning ska ske skriftligen dels per post och dels per e-post till adresser som anges 
nedan.

Vid förhinder att delta i utbildning kan platsen eventuellt överlåtas till annan person inom 
företaget, efter samråd med Ewa Johansson.  

Adress: 
Women In Progress, c/o: Ewa Johansson, Ringvägen 131, 116 61 STOCKHOLM 
E-post: ewa@womeninprogress.se
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