VÄGEN TILL EN
AKTIV STYRELSE
Utan en kunnig styrelse eller annan sparring
är företagaren tvungen att ensam fundera på
strategiska beslut som att expandera verksamheten, inleda export, bredda ägarbasen,
ordna finansiering, hantera en generationsväxling eller sälja företaget.
Alternativet är skapa en fungerande, kunnig
och mångsidig styrelse, där det också finns
oberoende styrelsemedlemmar, externa perspektiv och olika erfarenheter.
En välfungerande styrelse ger företaget ett
tydligt mervärde, hjälper företagaren att öka
företagets värde och hantera de ständiga
förändringarna i verksamhetsmiljön.

AKTIVERING

Kunde ett aktivare styrelsearbete
ge dig och ditt företag något?

ANALYS

Du får en analys och utvecklingsförslag av en sakkunnig.

BESLUT

Du besluter att
utveckla styrelsen.

ORGANISERING

Finansiering

Tillväxt

Lönsamhet

Konkurrens

Teknologi

Samarbete

Ålder

Internationalisering

Strategi

Ledarskap

Du får hjälp bl.a. med att söka
styrelsemedlemmar.

UTVECKLING
Ni utvecklar styrelsearbetet
tillsammans, t.ex. via Advisory
Board-modellen.

System

Eget
välmående

AKTIV STYRELSE
Du stöds av ett fungerande
styrelseteam som utvecklas.

Ett gott och aktivt styrelsearbete har varit en framgångsfaktor för många företag. Det här är allmänt känt och ett faktum
som också bekräftas av forskning. Styrelsens betydelse
är speciellt stor när företaget står inför större utmaningar
eller förändringar. En euro som investerats i styrelsearbete
återbetalar sig snabbt.
Österbottens Styrelsepartner rf är en allmännyttig förening,
vars syfte är att skapa en stabil grund för ekonomisk tillväxt
i Österbotten genom att främja ett effektivt styrelsearbete
i små och medelstora företag. Föreningens verksamhet
täcker landskapen Österbotten, Södra Österbotten och
Mellersta Österbotten, d.v.s. områdena för Österbottens och
Södra Österbottens handelskamrar.
Österbottens Styrelsepartner rf har i mars 2020 inlett ett
tvåårigt projekt för aktivering av styrelsearbete längs den
österbottniska kusten, från Kristinestad till Larsmo och
Kronoby, samt i Laihela, Lillkyro och Storkyro. Målgruppen
är mikro- och småföretag (med färre än 50 anställda), som
vill växa och utvecklas och är intresserade av att påbörja en
långsiktig utvecklingsprocess.
Projektets huvudfinansiärer är Aktion Österbotten rf och
Yhyres ry, som via Leaderprogrammet finansieras av EU:s
Landsbygdsfond och områdets kommuner. Som delfinansiärer och samarbetspartners fungerar förutom Österbottens
Styrelsepartner rf även Liikesivistysrahasto, Österbottens
handelskammare, Kust-Österbottens Företagare, Företagarna i Södra Österbotten och Vasaregionens Utveckling Ab
(VASEK).

Tjänsterna i projektet är gratis för de deltagande företagen.
Om man separat kommer överens om uppdrag för att söka
styrelsemedlemmar, uppbärs en ersättning för dessa.
Ta steget och utveckla företaget genom att:
”AKTIVERA STYRELSEN”.
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