
VILKA ÄR VI?

Kavai är ett affärsnätverk för kvinnor i  
Sjuhärad. Vårt primära syfte är att lyfta 

kvinnor i vår region men också se till att 
kvinnors positioner flyttas fram i närings-

livet. Vi träffas tio gånger per år för att 
hjälpa varandra till framgång men också 

utbyta erfarenheter med varandra. 
 

Näringsliv Ulricehamn ska skapa förut- 
sättningar för att Ulricehamn ska vara  

en innovativ plats att driva och utveckla  
företag på. Vi lyfter varumärket  

Ulricehamn så det kopplas samman  
med en attraktiv ort för både boende, 

besökare och etableringar.

FLER KOMPETENTA  
KVINNOR SOM  
STYRELSE- 

MEDLEMMAR!

KVINN

3.0
KAVAI och Näringsliv Ulricehamn  
vill se fler kompetenta kvinnor i våra 
styrelserum! 

Därför kommer vi lägga stort fokus på just styrelsearbete 
under 2023. Det gläder oss därför att återigen kunna  
genomföra projektet KVINN, som startar upp i januari  
månad. Syftet med projektet är att rekrytera 15 kvinnor  
som får möjligheten att bli certifierade inom styrelsearbete.  
Deltagarna som väljs ut kommer under 5-6 februari 
genomgå följande:

Tvådagars utbildning ”Rätt Fokus” som genomförs  
i Styrelseakademiens regi.
Praktisk erfarenhet av styrelsearbete genom en  
traineeplats i en etablerad styrelse.
Tentamen.

Kriterier för att söka: 
Du är kvinna mellan 22-63 år.
Tidigare styrelseerfarenhet meriteras men är inte ett krav.
Obligatorisk närvaro vid de två utbildningsdagarna  
5-6 februari.
Skriva sluttentamen för godkänd certifiering inom  
styrelsearbete.
Obligatorisk närvaro vid fyra tillfällen på tilldelad  
traineeplats i en styrelse. 
 
 
 
 

Du kommer att få skriva på ett sekretessavtal  
innan du deltar i en styrelse.
Som person behöver du vara engagerad, aktiv,  
driven och visa en positiv attityd till styrelsearbete.  
Du måste ha ett genuint intresse för frågan och tycka 
att styrelsearbete är en viktig del i att utveckla svenskt 
näringsliv.

Kostnad för att medverka 4000:-
Om du betalar privat ingår momsen men för företag 
tillkommer den. I kostnaden ingår ett års medlemskap i 
KAVAI. Ordinarie pris för utbildningen 17 900:- exkl. moms. 
Uppfyller och godkänner du tidigare nämnda kriterier fyller 
du i formuläret via kavai.se/kvinn och mailar oss ditt CV till 
kvinn@kavai.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 november
och kommer att behandlas av en opartisk jury som utser 
vilka kvinnor som får delta. Juryn bedömer varje enskild 
person utefter erfarenheter, personens engagemang 
och ambition till att delta i projektet och att ovan ställda 
kriterier uppfylls. Du kommer att få en återkoppling på din 
ansökan senast den 7e devember. KAVAI ser fram emot din 
ansökan!
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