EXPERTERNA TIPSAR

STYRELSEPROFFSENS 10 PERSONLIGA TIPS

AV: REDAKTIONEN.

OM FÖRETAGAREN

Tre tunga profiler – Suzanne Liljegren, Charlotte
Strömberg och Pär Nuder – berättar vad som krävs för
att få fart på styrelsearbetet.
Läs även vår guide: Så får du en proﬀsig styrelse.
1. Tänk igenom om du verkligen klarar att lyssna och ta råd från
andra. Om ja, gå vidare. Om nej, då är nog en extern styrelse
ingenting för dig.
2. Tänk igenom vad du vill med ditt företag? Växa? Ta in kapital?
Komma in på nya marknader?
3. Reﬂektera kring vilken kompetens du behöver för att nå de här
målen.
4. Hur många ska ni vara? I ett mindre företag kanske du inte måste
ha tio ledamöter, det kanske räcker med en eller två till en början.
5. Påbörja rekryteringen. Du kan leta själv, du kan ta hjälp av
rekryteringsﬁrmor eller av nätverk som Styrelseakademin eller
Rättviseförmedlingen. Det viktiga är att du inte bara frågar runt
bland dina egna kompisar – då missar du alldeles för mycket av den
kompetens som ﬁnns därute.

Läs ﬂer artiklar här!
Aﬀärsmagasinet Företagaren är
Sveriges främsta magasin för dig
som driver företag. Kontakta oss
och beställ en prenumeration på
Företagaren för 49 kr per
nummer (inkl moms). Tidningen
kommer ut sex gånger per år och
produceras av Företagarna i
samarbete med Spoon. Hör
gärna av dig med frågor eller
nyhetstips. Prenumerera på vårt
nyhetsbrev för att direkt få
tillgång till reportage och gudier
som publiceras digitalt!

VAD FÅR JAG SOM
MEDLEM I
FÖRETAGARNA?

6. Se till att styrelsen blir en grupp som kan samarbeta bra.
Sammansättningen är det viktiga, inte att du har en massa stjärnor
som kan glänsa. Om du funderar över deras arvode kan
Styrelseakademin hjälpa dig med riktlinjer.
7. Lägg lite extra tid på att hitta rätt styrelseordförande – någon som
kan fungera som en katalysator och få fram det bästa ur gruppen.
8. Träﬀas lite oftare i början för att skapa en bra samhörighet så att

Som medlem i Företagarna får
du tillgång till kostnadsfri juridisk
rådgivning, anpassade
företagsförsäkringar och

8. Träﬀas lite oftare i början för att skapa en bra samhörighet så att
""
alla känner sig trygga med att våga uttrycka sin åsikt eller ställa
frågor.
9. Våga komma till beslut. Ja, ni ska diskutera, men var noga med att
hitta mötesformer där ni till slut vågar släppa pratet och tar beslut
hur ni ska gå vidare i frågan.
10. Ha kul ihop – då blir det lättare att hantera även de jobbiga
frågorna.
Läs även: 10 lönsamma deklartationstips.
Läs även: 10 sätt att öka lönsamheten i ditt bolag.

företagsförsäkringar och
förmånliga erbjudanden och
rabatter från våra
samarbetspartners inom bilar,
transport, drivmedel, telefoni,
resor, hotell med mera. Varje år
arrangerar vi dessutom över
1500 möten i våra 260 lokala
föreningar som ﬁnns i hela
Sverige. Läs mer om vilket
medlemskap som passar dig!

