
 
Utveckla ditt företag genom styrelsearbete 

Seminarium och speedmeeting 
 
 
Funderar du på att tillsätta din första styrelse eller är du kanske helt enkelt bara intresserad av hur 
styrelsearbete fungerar? Vi har glädjen att bjuda in dig på spännande möten om detta. Först ut ett 
tillfälle där du får nya insikter i hur professionellt styrelsearbete kan bidra till tillväxt i ditt företag 
den 21 oktober. Därefter återkommer vi med en ny inbjudan till den 11 november där du får 
träffa potentiella styrelsekandidater i en speedmeetingsituation. 
 
Även om du inte står i omedelbart begrepp att göra förändringar eller tillsättningar i en ny eller 
gammal styrelse kan du ha nytta av de tankar och kontakter denna första träff kan förmedla. Det 
kanske börjar med ett ”Advisory Board” eller bara en panel med kloka personer som synar din 
affärsverksamhet och ger dig kreativa idéer. 
 
Vi har tillsammans stor erfarenhet av att utbilda och arbeta med styrelsefrågor. Den erfarenheten 
delar vi med oss av under kvällen. Du får också möta Carl Josefsson, styrelseordförande och 
Maria Gustafsson VD, som berättar om vägen till en professionell styrelse i Monivent AB. 
Efteråt äter vi en bit mat och diskuterar tillsammans med andra ägare vad du ska tänka på när du 
ska ta in extern kompetens i din styrelse.  
 

Välkommen onsdagen den 21 oktober 2015, klockan 16.00 - 19.00 
Grant Thornton, Östra Hamngatan 26-28, Göteborg 

 
 
Under Maria Gustafssons tid på Chalmers 
entreprenörsskola startade hon tillsammans med 
två andra kvinnor Monivent. Idag är hon företagets 
VD. Monivent utvecklar mätutrustning för säkrare 
andningshjälp till nyfödda. Monivent har en extern 
styrelse där Carl Josefsson, delvis arbetande inom 
Monivent, är styrelseordförande.              

 
 
Anmälan på www.swedbank.se/event/vastra (login: styrelse15, lösenord: styrelse15) senast den 16 
oktober. Eventet är kostnadsfritt (no-show debiteras med 200 kronor).  
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