Skaffa dig ett ledningsråd för lönsammare företagande!
Onsdag 15 oktober 9.30-17.00, Franzengatan 6 i Stockholm
Då det varit ett stort intresse för kursen att skaffa ledningsråd har vi ordnat ett nytt
kurstillfälle för nya deltagare. Vi ses 9.30-12.00 onsdag 15 oktober, sedan äter vi lunch
tillsammans och på eftermiddagen 13.00–17.00 fortsätter vi kursen och då kommer de som
redan börjat kursen i våras.
Ni får en komprimerad kurs på förmiddagen men vi kan då se till att ni vid behov får mer
stöd genom kursledarna och företagscoacherna på LRF i er process för att hitta rätt personer
för ert eget Ledningsråd. Ytterligare en halvdag planeras i november, datum sätts i samråd
med gruppen.
Genom ett ledningsråd får du ett kvalificerat bollplank med kompletterande kompetenser
som stärker dig och ditt företag. Ledningsrådet ger dig nya idéer och perspektiv och kan
hjälpa dig till ett ännu bättre och lönsammare företagande som hjälper dig att nå dina mål.
Projektet finansieras genom Tillväxtverkets program ”Främja kvinnors företagande”.
Företagaren får utbildning och stöd i att skaffa ett externt ledningsråd. Målgrupp för
projektet är företag som är i ett utvecklingsskede och har formulerat klara mål och
affärsplaner.
Nya idéer och perspektiv
Ledningsrådet ska vara ett bollplank och ett externt ledningsstöd. Förutom dig kommer det
att bestå av externa personer med kompletterande kompetenser. Du väljer själv ut dessa
personer och syftet med ditt ledningsråd är att de ska tillföra ditt företag nya idéer och
perspektiv i utvecklingsfrågor. Ledningsrådet jobbar på dina villkor och du kan när som helst
avveckla det.
Tanken är att ett ledningsråd ska bidra till en proffsigare ledningsstruktur. Det ska stötta
kvinnor, som ofta är småföretagare och ensamföretagare så att de får kraft och lust att
utveckla sig och sitt företag.
Programmets upplägg och innehåll
I utbildningen, som genomförs i samarbete med LRF konsult, får du praktiska råd kring att
sätta samman och starta ett ledningsråd samt olika verktyg och modeller för att genomföra
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ledningsrådsmöten. Vidare är målet att företaget ska genomföra minst ett möte med
ledningsrådet innan sista träffen i höst


När ska du starta ett ledningsråd?



Hur ska ledningsrådet sättas samman, ansvar och roller?



Vad krävs det av dig som företagsledare?



Hur ofta skall ett ledningsråd träffas?



Exempel på mötesinnehåll, mötesstruktur och tips inför första mötet



Skillnader mellan en styrelse och ett ledningsråd



Alternativa former och ansvarsnivåer



Företagsexempel kring att jobba med ledningsråd



Ägarens vision och övergripande mål för företaget, ägardirektivet



Operativa och strategiska mål



Affärsplanens roll i företaget

Kostnad: 500 kr exkl. moms för utbildningstillfällen ovan inkl. lunch och fika samt
dokumentation.
Coachning som ett stöd i processen att skaffa ett ledningsråd
Vi kan också erbjuda coachning för att du ska få ett stöd i processen att skaffa ett
ledningsråd. Coachningen ökar motivationen, förflyttar fokus från problem till möjligheter
och du blir bättre rustad för att hantera utmaningar. Coachen hjälper dig att se vägen,
riktningen och målet tydligare för att du själv lättare ska kunna fatta besluten och agera för
din framtid, dessutom är coachen en hjälp och inspiratör på vägen till målet. Coachningen är
frivillig och utan kostnad och sker normalt via telefon 2-3 tillfällen.
För mer information och anmälan kontakta LRF Mälardalens projektledare; Helena Isakson
på tel 072-981 12 69 eller mail till helena.isakson@lrf.se Anmäl dig på nedan länk
http://www.kompass.lrf.se/Courses/21512.aspx
Varmt välkomna!
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