Bestyrelsesuddannelse
Viborg Executive
Vi indbyder dig hermed til at deltage i denne eksklusive uddannelse.
Den henvender sig til kvinder, da vi ønsker at give flere indblik i bestyrelsesarbejdet, og hvad det indebærer
– og ultimativt ønsker vi flere kvinder i bestyrelserne i Viborg og i Danmark.
Initiativ til uddannelsen er oprindelig taget af Mette Haahr, Nordea og Inge Bak, Viborg Innovation Fond.
Om uddannelsen
Uddannelsen består af 6 praktisk orienterede workshops af 3 timer, som er nøje sammensat efter, hvad der
er væsentligst. Efter uddannelsen vil du være endnu bedre rustet til at indgå i bestyrelsesarbejdet.
Du vil få en grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejdet og nødvendige værktøjer til at udføre dette
arbejde. Bl.a. får du ”Hvad er meningen”, som er en arbejdsbog i opstart af bestyrelsesarbejde.
Du vil få indsigt i formalia, bestyrelsens ansvar og de økonomiske betragtninger omkring bestyrelsesarbejdet. Du vil blive klædt på til at forstå den menneskelige dynamik i en bestyrelse, og blive inspireret til,
hvordan du opnår en bestyrelsespost. Og så får du et spændende netværk af powerfulde kvinder.
Når uddannelsen afsluttes modtager du et uddannelsesbevis og en udtalelse om din indsats og formåen i
forhold til at indgå i en bestyrelse.
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med InSourze – en bestyrelseskonsulentvirksomhed.
InSourze har bl.a. egen statsgodkendt bestyrelsesuddannelse i samarbejde med Deloitte, Innova Advokater
og Erhvervsakademi Aarhus, hvor 70 personer har deltaget indtil nu.
Kim Møller Rasmussen, Partner i InSourze, er ansvarlig for udvikling, sammensætning og gennemførelse af
uddannelsen. Kim har en MBA fra Henley i England som teoretisk baggrund og har p.t. 7 bestyrelsesposter.
På alle workshops vil Kim invitere eksperter og andre personer ind, så vi får en bred og nuanceret vinkel.
Uddannelsen vil bestå af en blanding af undervisning, gruppeopgaver og drøftelser i plenum.
Meld dig til!
Vi afvikler uddannelsen i Viborg. Baseret på den store interesse for vores første hold, forventer vi
stor opbakning.
Der er 12 pladser, som går efter ”først til mølle”-princippet.
Vi ser uddannelsen som en investering, som vil løfte den enkelte og kvinder generelt.
Meld dig til hos:
Kim Møller Rasmussen tlf. 30492272 e-mail: kmr@insourze.com
Uddannelsesgebyret er kr. 5.750 + moms inkl. undervisningsmateriale. Kaffe og vand er inkluderet.
Gebyret faktureres ved tilmelding.
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Kick-off
23. maj 2017 kl. 14.00 til 15.30
Vi lærer hinanden lidt bedre at kende og sætter
rammerne for uddannelsen.

Den effektive bestyrelse

Dit bestyrelsesansvar

8. juni 2017 kl. 8.30 til 12.00

22. august 2017 kl. 8.30 til 12.00

Væsentlige temaer:
* Grundlæggende forståelse af bestyrelsesopgaven
* Tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen
* Din rolle og pligter som bestyrelsesmedlem
* Lovgivning omkring bestyrelsesarbejdet
* Bestyrelsens ansvar

Væsentlige temaer:
* Formalia, dokumenter og processer
* Hvornår er en bestyrelse effektiv
* Samarbejde med banker, investorer og fonde
* Forhold omkring direktør og ejerleder
* Specielt omkring bestyrelsens ansvar i krisetid

Bestyrelsens økonomiske dagsorden

Den strategiske udfordring

5. september 2017 kl. 8.30 til 12.00

10. oktober 2017 kl. 8.30 til 12.00

Væsentlige temaer:
* Årsregnskabet og hvordan det anvendes
* Budgettering
* Effektiv rapportering
* Likviditetsstyring – Lager, debitorer, kreditorer
* Værdiskabende risikostyring

Væsentlige temaer:
* Krav til den strategiske bestyrelse
* Gennemførelse af det strategiske arbejde
* Forretningsmodeller, innovation og disruption
* Bestyrelsens strategiske valg
* Revitalisering af den strategiske plan

Bestyrelsens opgave i udviklingsfaserne

Den menneskelige bestyrelse

8. november 2017 kl. 8.30 til 12.00

11. december 2017 kl. 8.30 til 12.00

Væsentlige temaer:
* Opstartsvirksomheden og iværksætteren
* Fra opstart til vækstvirksomhed
* Udvikling og styring af i vækstfasen
* Virksomheden i krise
* Salg af virksomheden

Væsentlige temaer:
* Sammensætning af bestyrelsen
* Roller i bestyrelsen
* Samarbejdet i bestyrelsen
* Samarbejdet med direktøren/direktionen
* Hvordan får jeg en bestyrelsespost?

Meld dig til hos:
Kim Møller Rasmussen tlf. 30492272 e-mail: kmr@insourze.com
Uddannelsesgebyret er kr. 5.750 + moms inkl. undervisningsmateriale. Kaffe og vand er inkluderet.
Gebyret faktureres ved tilmelding.
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