Växtkraft Kinda och KindaYdre Sparbank bjuder in
•
•
•

Mitt företag har en bra styrelse – kan jag få än större nytta av den?
Vi som ägare borde kanske ha tydligare mål – hur råder vi bot på det?
Mitt företags styrelse är liten och består av släkt och vänner – kan en annan
laguppställning i styrelsen stärka mitt företag?

seminarium ”Vinn lite till - med styrelsekraft”
Företag med en väl sammansatt och professionellt arbetande styrelse ökar sina möjligheter
till konkurrenskraft, sund utveckling, stabil tillväxt och lönsamhet. Man kan likna en styrelse
vid ett idrottslag där man handplockat spelare med relevanta förmågor, kompetenser,
engagemang och erfarenheter med målet att gå mot vinst. Har du bilden av att
styrelsearbete är för mycket slips, kostym och formalia så kommer vi hjälpa dig att istället se
ett taggat lag som siktar mot OS – måhända i kostym!
Att verka aktivt för näringslivsutveckling är angeläget för såväl Växtkraft Kinda som
KindaYdre Sparbank, vi vill våra företag i bygden väl!
Ta vara på denna inspirationskväll, där du oberoende av utgångsläge med ditt företag ska få
god inblick i vad en riktigt bra styrelse kan och ska bidra med till ditt företag. Tre väldigt
erfarna seminarieledare kommer att informera, inspirera och lotsa dig mot ditt nästa mål.
Vi vill ge dig möjlighet att
• Lära nytt om styrelsearbete och få svar på alla dina frågor i stort som smått.
• Utbyta erfarenheter med andra företagare och styrelsemedlemmar.
• Bedöma vad som är ett nästa ”styrelse-steg” för just ditt företag.
Seminarieledare

Lena Lyckenvik
Dick Svensson
Gert Kindgren
Läs mer om Lena, Dick och Gert på sidan 2.

Målgrupp

Ägare av företag, styrelserepresentanter, intresserade

Datum och tid

Tisdagen den 5 mars 2019
Kl 17.30-20.30
Vi börjar med samling och lättare måltid

Plats

KindaYdre Sparbank, Grönedegatan 6 Kisa (ingång på baksidan)

Kostnad

400 kr exklusive moms
300 kr exklusive moms om du är medlem i Växtkraft Kinda

Anmäl till

info@vaxtkraftkinda.se
Senast den 8 februari 2019
Anmälan är bindande!
Ange ev matallergier

Vi vill hjälpa dig att göra rätt – välkommen!

Lena Lyckenvik
”Lena har många års erfarenhet från
företagsbygge, både från styrelserollen och
som VD, såväl i det lilla personalägda
företaget till dotterbolag i börskoncern. Idag
arbetar Lena som styrelseledamot eller som
externt stöd till företagsledare/chefer i olika
frågor, håller styrelseutbildningar för
StyrelseAkademien samt arbetar med
företagens tillväxtresa i tidiga faser”

Dick Svensson
"Dick är auktoriserad revisor och är/har varit
engagerad i entreprenörsdrivna företag på
alla nivåer, från enmansföretag till listade
bolag, men även i statliga och kommunala
verksamheter och andra offentligt ägda
organisationer. Dick har ett särskilt intresse
för frågor som berör gränslandet mellan
företaget och företagaren."

Gert Kindgren
”Med start i IT-branschen har Gert arbetat i
hela skalan från startup bolag till
internationella koncerner som säljare,
försäljningschef, marknadschef eller VD
(VD i de mindre bolagen). För 10 år sedan
beslutade han att fokusera på hållbara
affärer och verkar nu som konsult inom
hållbar affärsutveckling med ägare, styrelse
och ledningsgrupper som kunder.”

