FÅ GRUNDERNA I VD-SKAPET &
KLARGÖR DIN ROLL SOM VD

GRUNDLÄGGANDE VD

rs
2-daga tbildning
grundu

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar.
För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som VD ha klart för sig skillnaden i personligt
ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet har VD
och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets
namn än ägarna.

VEM PASSAR UTBILDNINGEN?

Utbildningen vänder sig i första hand till företagare och styrelseledamöter i små
och medelstora aktiebolag. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka
krav som ställs på dig som VD. Utbildningen ger dig en klarare bild av rollfördelning
styrelse/ägare/vd. Vi tar upp vanliga situationer du som VD möter. Vi belyser allt
ifrån frågeställningar kring ägardirektiv till vad som är viktigt att hålla koll på i
balans- och resultaträkning.

UTBILDNINGSBLOCK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen
VD-rollen gentemot styrelsen/ägarna
VD kontra styrelsens personliga ansvar
Affärsplan och budget
Resultat- och balansräkning
LAS och MBL
Moms och sociala avgifter
Personal
Rekrytering
Vision och mål för verksamheten
Modernt ledarskap

ARBETSSÄTT

2 dagar där föreläsningar varvas med olika praktiska “hands on” övningar och
grupparbeten.

PRAKTISK INFORMATION

Pris: 18 750 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, kurslitteratur, lunch och fika
samt intyg efter genomförd utbilding ingår i avgiften.

Executive People är en del av Executivegruppen
c/o Tegnérhuset, Kopparbergsvägen 45 2 tr, 722 19 Västerås, 021-33 80 800

2-DAGARS
GRUNDLÄGGANDE
VD-UTBILDNING

INNEHÅLL

(kan förekomma ändring i detaljplaneringen)

DAG 1

DAG 2

Introduktion
Olika företagsformer
Vad är en bra vd?
Företagets rollfördelning
Bolaget och ägarna
Ägardirektiv
Styrelsen i det ägarledda bolaget
Styrelsens sammanssättning
Aktivt styrelsearbete
Personligt ansvar
Ordning och reda
Vd-rollen gentemot styrelse/ägarna
Vd:ns ansvar och direktiv
Hållpunkter för ett lyckat vd-uppdrag
Vision och mål
Affärsidé och affärsplan
Risker

Verksamhetsrisker
Marknadsplan och budget
Resultat- och balansräkning
Personalkostnader
Försäkring
LAS och MBL
Ledning/fördelning av personalarbete
Att leda verksamheten
Rekrytering
Vad är en modern ledare?
Vd:ns checklista
Avslutning
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