
 

  

Marianne är en del av affärsnätverket Styrelsebalans som är en idéburen verksamhet med målet att 

skapa balans mellan män och kvinnor i svenska bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Medlemmarna 

är etablerade kvinnor med gedigen ledar- och styrelseerfarenhet och ingår i den rekryteringsbas som 

Styrelsebalans förmedlar till företag som söker styrelse- och ledningskompetens.  

 

För vem är Marianne? 

 
Nätverket Marianne är en plattform för yngre professionella kvinnor som har engagemang och 

ambition att ta plats och vidareutveckla sig inom näringslivet.  

 

 

Vad ger Marianne dig? 

 
Som medlem i Marianne ingår du i en organisation som arbetar för att driva opinion och påverka 

samhället. Vi erbjuder dig stöttning i karriären genom träffar med likasinnade kvinnor samt 

föreläsningar som ger dig praktiska verktyg för fortsatt utveckling till högre poster. Genom närheten 

till Styrelsebalans nätverk erbjuds du också en tät kontakt med nyckelpersoner i ledande 

befattningar, som har varit där du är idag och kan ge tips och råd. Marianne och Styrelsebalans 

arbetar även aktivt för att erbjuda mentorskap till medlemmar i nätverket, samt erbjuder möjlighet 

till rekrytering via vår rekryteringsbank.  

 

 

Hur blir man medlem? 
 

Vår medlemsintagningsprocess går till så att du först ser att du uppfyller förutsättningarna för 

medlemskap, som du ser nedan. Därefter skickar du oss ditt CV. Vi kontaktar dig och bokar en 

intervjutid. Inför intervjun vill vi att du ger oss kontaktuppgifter till två referenser. 

Är din intervju bra och dina referenser intygar om att du har den ambitionen som krävs för att vara 

med i Marianne, välkomnas du som medlem i Marianne.   

 

 

Vad ingår i medlemskapet i nätverket Marianne? 

 
 Möjlighet att delta på Mariannes regelbundna träffar som innefattar utveckling, inspiration,     

nätverkande och givande föreläsare till reducerat pris. 

 Kortfattad presentation på medlemssidan. 

 Möjlighet att delta i minst ett medlemsmöte per år, arrangerad exklusivt för Mariannes  

 medlemmar 

 Möjlig att delta på Styrelsebalans regelbundna afterwork samt evenemang till reducerat pris. 

 Möjlighet att utvecklas med en mentor ur Styrelsebalans affärsnätverk    

 

 

Information om Marianne 

 



 Vilka är kriterierna för att bli medlem i Marianne? 
 

 Minst 2 års arbetslivserfarenhet 

 Inneha en utbildning alternativt ambition att utbilda/vidareutbilda dig 

 Ett starkt driv att komma framåt i karriären/målsättning att klättra i karriären 

 Dela Styrelsebalans värderingar avseende integritet, lojalitet och moral 

 Goda referenser 

 

Pris? 

 
Att ingå i nätverket Marianne kostar 1 200 kr exkl. moms/år.  

Då ingår 4 Marianne-träffar, ett medlemsmöte och möjlighet att delta på Styrelsebalans träffar till 

reducerat pris.   

Varje träff/möte kostar 150 kr exkl. moms 
 

Ansvariga för Marianne är:  

Wilma Eriksson, wilma@styrelsebalans-marianne.com 

Jessica Mattsson, jessica@styrelsebalans-marianne.com 

Linda Levander, linda@styrelsebalans-marianne.com 

Anna Hagerström, anna@styrelsebalans-marianne.com  

Sara Shafi, sara@styrelsebalans-marianne.com 

  

Anmäl ditt intresse av medlemskap i Marianne via Styrelsebalans hemsida www.styrelsebalans.com 

eller via mail till admin@styrelsebalans.com.   
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