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At sidde i en bestyrelse er et betroet hverv, der kræver sit. Nogle steder stilles der meget store krav for at blive
bestyrelsesmedlem. Stor ledelseserfaring, betydelig økonomisk indsigt m.m. Andre steder gælder det, at

mennesker mere vælges, fordi de er interesseret i og villige til at yde en indsats, end fordi de nødvendigvis
har stor erfaring med ledelse og organisations- og foreningsarbejde. I begge tilfælde gælder det, at de krav,
der stilles, og de spørgsmål og opgaver, som bestyrelser arbejder med og bliver konfronteret med, bliver
stadig mere omskiftelige og komplicerede. Derfor har bestyrelsesmedlemmer behov for at uddanne sig og
følge med, således at de kan yde en indsats, som de selv og deres bestyrelseskolleger kan være tjent med.

Denne bog er skrevet til engagerede bestyrelsesmedlemmer, der vil orientere sig i ledelsesmæssige,
strategiske og juridiske emner af en karakter, som de fleste bestyrelser løbende kommer i forbindelse med. At
være et godt bestyrelsesmedlem kræver, at man ved noget om disse emner og ved, hvad virksomhedens eller
institutionens kerneopgaver er; ved noget om den jura, som man igen og igen kommer til at tale om og må

have viden om; vide noget om den værdiskabelse og den forretningsmodel, om de strategier og den
strategiske ledelse, der nødvendigvis må gennemføres i virksomheden eller institutionen, hvis man som

bestyrelsesmedlem skal kunne sige, at man har udført sit arbejde ordentligt. Og endelig vide noget om ledelse
som begreb, fordi alt dette handler om ledelse. Bogens opdeling afspejler ovenstående. Første del omhandler
således det grundlæggende ledelsesmæssige aspekt i bestyrelsesarbejdet. Efterfølgende sættes der fokus på et

emne, der er et voksende fokus på: bestyrelsens rolle i forhold til virksomhedens strategi. Sidste afsnit
omhandler de grundlæggende rettigheder og pligter, man har som både bestyrelse og bestyrelsesmedlem med

udgangspunkt i aktieselskabsloven.
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At sidde i en bestyrelse er et betroet hverv, der kræver sit. Nogle
steder stilles der meget store krav for at blive bestyrelsesmedlem.
Stor ledelseserfaring, betydelig økonomisk indsigt m.m. Andre

steder gælder det, at mennesker mere vælges, fordi de er interesseret
i og villige til at yde en indsats, end fordi de nødvendigvis har stor
erfaring med ledelse og organisations- og foreningsarbejde. I begge

tilfælde gælder det, at de krav, der stilles, og de spørgsmål og
opgaver, som bestyrelser arbejder med og bliver konfronteret med,

bliver stadig mere omskiftelige og komplicerede. Derfor har
bestyrelsesmedlemmer behov for at uddanne sig og følge med,

således at de kan yde en indsats, som de selv og deres
bestyrelseskolleger kan være tjent med. Denne bog er skrevet til

engagerede bestyrelsesmedlemmer, der vil orientere sig i
ledelsesmæssige, strategiske og juridiske emner af en karakter, som
de fleste bestyrelser løbende kommer i forbindelse med. At være et
godt bestyrelsesmedlem kræver, at man ved noget om disse emner og
ved, hvad virksomhedens eller institutionens kerneopgaver er; ved
noget om den jura, som man igen og igen kommer til at tale om og

må have viden om; vide noget om den værdiskabelse og den
forretningsmodel, om de strategier og den strategiske ledelse, der
nødvendigvis må gennemføres i virksomheden eller institutionen,



hvis man som bestyrelsesmedlem skal kunne sige, at man har udført
sit arbejde ordentligt. Og endelig vide noget om ledelse som begreb,

fordi alt dette handler om ledelse. Bogens opdeling afspejler
ovenstående. Første del omhandler således det grundlæggende

ledelsesmæssige aspekt i bestyrelsesarbejdet. Efterfølgende sættes
der fokus på et emne, der er et voksende fokus på: bestyrelsens rolle
i forhold til virksomhedens strategi. Sidste afsnit omhandler de

grundlæggende rettigheder og pligter, man har som både bestyrelse
og bestyrelsesmedlem med udgangspunkt i aktieselskabsloven.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bestyrelsen&s=dkbooks

