
ORDFÖRANDEROLLEN ÄR LÅNGT IFRÅN EN 
 BEKVÄM PRESTIGEPOST
Kopplingen melan styrelse, ledning och verksamhet är direkt avgörande  
för resultat och lönsamhet på lång sikt. Formell styrelse är inte allt. 
Många gånger kan en advisory board eller externt deltagande i projekt-
styrgrupper vara skillnaden mellan problem och succé.

Madicons Business Sherpas sitter i olika roller i styrelser av olika karaktär. Vi bidrar för 
vi vet hur det skall fungera. Vi tar inte på oss mer än vad som är sunt ur ett arbetsper - 
s pektiv och ur ett etiskt perspektiv.

Du höjer nivån på erfarenhetsbas, kompetens och nätverk, vilket säkrar ett framåriktat 
och fokuserat styrelsearbete. Du får hjälp med att organisera upp din styrelse med styr-
dokument, regelverk och arbetsordning. Och kanske med att finna rätt branschkom
petens.

OM MADICON
Vi hjälper företag att nå sin fulla poten-
tial. Vi gör det genom att arbeta med 
ägare, styrelse, VD, ledning, linjechefer 
m.fl. för att styra mot uppsatta mål. För 
oss är det avgörande att vi är med i det 
praktiska och operativa arbetet i verk-
samheten för att säkerställa framgång. 
Madicons Business Sherpas kombinerar 
lång erfarenhet med moderna verktyg 
för stöd till ledare i krävande situationer.

Du kan engagera oss i många olika for-
mer beroende på behov och situation. 
Som resurstillskott eller som experter, 
som interimschefer, förändringsledare, 
projektledare och rådgivare. Vi arbetar 
med strategier, affärsplaneprocesser, 
förvärv och försälj ningar eller med 
tunga förhandlingar. Vår yppersta 
tjänst, Speaking Partner 1080™ ger dig 
ett riktigt kvalificerat verktyg för att 
utveckla din organisation och ditt ledar-
skap till nya nivåer över lite längre tid. 
Vi finner glädje i att stå till tjänst med 
vår erfarenhetsbank, oavsett i vilken fas 
ni befinner er.

STYRELSE-
ARBETE

VAD ÄR EN BUSINESS SHERPA? 
Ledarskapet utvecklar verksamheten. 
Det är hela tanken bakom Madicon. Vi 
på  Madicon har alla egna erfarenheter av 
 ledarskap i med- och motgång. 

Vi vet att det kan vara ensamt att vara 
 ledare och att det kan behövas både råd om 
vägval och hjälp att bära packningen för att 
nå toppen. Vi kallar oss Business Sherpas.    

VI VET VÄGARNA. VI HAR GÅTT DEM.

KONTAKTA OSS:  
INFO@MADICON.SE  n  +46  72  571  42  00     
 
BESÖK OSS:  
MADICON.SE  n  KUNGSGATAN 71, 112 27 
STOCKHOLM    


