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Våra tjänster & 
erbjudanden

StyrelseAkademien är en oberoende ideell förening som 
grundades år 1991 och består av ett flertal regionala föreningar. 
De regionala föreningarna bildar ett rikstäckande nätverk som 
hålls samman i den nationella föreningen StyrelseAkademien 
Sverige. 

Bland våra drygt 7 000 medlemmar finner du styrelseledamöter, 
ägare, företagsledare, entreprenörer och andra personer med 
intresse för ägarstyrning och styrelsearbete i svenska företag och 
organisationer.

StyrelseAkademien Sydost är en av de regionala föreningarna 
som representerar Kronobergs län, Kalmar län samt Blekinge län. 

Vi erbjuder medlemskap och tillgång till ett regionalt nätverk, 
grundläggande certifieringsutbildningar, fördjupningsutbildning-
ar inom olika områden, skräddarsydda utbildningar, ansvarsför-
säkring samt förmedling av externa ledamöter.

Läs mer på styrelseakademien.se/sydost



StyrelseAkademien
Hos oss blir du en mer professionell och värdefull styrelseresurs! 
Vi hjälper dig att göra skillnad genom utbildning, certifiering i 
styrelsearbete, förmedling, opinionsbildning och nätverkande. 
Här har vi samlat information om våra tjänster och erbjudanden.

Förmedling
När det är dags att ta in en extern ordförande eller ledamot hjälper vi dig 
att få fram de kandidater som är mest lämpade enligt kravprofilen. Med 
tillgång till alla medlemmar inom StyrelseAkademien kan vi se till att du får 
kompetenta personer att intervjuva för uppdrag i din styrelse. Som medlem 
har du därmed möjlighet att söka de uppdrag som når dig via e-post. 

Nätverk och mångfald
Vi erbjuder tillgång till ett rikstäckande och brett nätverk av kunniga 
personer som delar ditt intresse för bolagsstyrning. Vi träffas och utbyter 
erfarenheter under egna aktiviteter och evenemang samt  i samband 
med partners, företag och organisationer. 

Medlemskap
Som medlem får du bland annat tillgång till en kunskapsbank med samlad 
information om styrelsearbete, rabatterat pris på styrelseutbildningar, 
inbjudningar till styrelseseminarier, möjlighet att teckna ansvarsförsäkring 
och ta del av lediga styrelseuppdrag samt tillgång till ett brett regionalt och 
lokalt nätverk.

www.styrelseakademien.se/sasydost www.styrelseakademien.se/sasydost

Vd- och styrelseansvarsförsäkring
Som medlem erbjuds du teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring och 
om du dessutom har tenterat och är certifierad ledamot blir priset extra 
förmånligt. Det personliga försäkringsskyddet omfattar alla dina styrelse-
uppdrag och försäkringsbeloppet uppgår till max fem miljoner kronor per 
skada. 

Styrelseutbildningar
Vi erbjuder ett brett utbud av styrelseutbildningar som stärker dig som 
styrelseresurs. I utbudet finner du vår populära  grundläggande certifikat-
utbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet, fortsättningskurserna Ökat Fokus 
i styrelsearbetet och fördjupningskurserna MasterFokus. Alla utbildningar 
hålls av ackrediterade lärare i dynamiska studiegrupper och möjlighet 
ges till att certifieras. Som medlem får du alltid en rabatt på kursavgiften.


