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OM STYREAKADEMIET

 •  StyreAkademiet er en ideell forening for 
fremme av godt styrearbeid:

 •   6 lokale foreninger under samme paraply  
- velg din lokale forening her

 •  Visjonen er å være «framtidens faglige 
styrearena».

 •  De verdier vi står for er «profesjonalitet, 
mangfold og helhetstenkning».

 •  Vi tilbyr regionale medlemsmøter med fore-
drag, Regional Styredag og diverse medlems-
fordeler slik som deltagelse i lukkede/eksklusive 
behovsrettede, nasjonale, online styrefora:

 • 5 fora

 •  Eiereforum, Styreforum, Lederforum, 
Oppstartsforum og Consultingforum 
– velg ditt forum her

 I tillegg har vi tilbud fra våre samarbeidspartnere 
(se annonser på de følgende sidene) som gjør at 
du kan spare inn medlemsavgiften mange ganger.

http://www.styreakademiet.no/
http://www.styreakademiet.no/styrefora
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ANTATTE BEHOV BLANT EIERE

 Vi tror at bedriftseiere og andre «eiere/eier-representan-

ter» (slik som politikere m.v.) har behov for å utvikle sin 

kompetanse innen styresammensetning, styrerekrut-

tering, styreinstruks, styrebetaling etc.  

Eiere trenger å også å ha oversikt over gode tilbud 

innen fagfeltene styrerekruttering, styreevaluering etc. 

I tilknytning til StyreAkademiet tror vi at eiere flest vil 

ha nytte av å delta på medlemsmøter og styredag, 

samt StyreAkademiets Eierforum. De vil ha nytte av 

å benytte seg av de medlemsfordeler som til enhver 

tid gjelder, og vil sikkert også ha nytte av tilgang til en 

markedsplass for anskaffelse av styre- styringsrele-

vante produkter, konsepter og tjenester. 

For den aktive deltager i StyreAkademiet tror vi at vi 

kan love garantert kompetanseutvikling i det å oppnå 

et mer verdiskapende styre!

Så da kan det være lurt å slutte seg til StyreAkade-

miet, som har et eget forum for eiere - bli medlem i 

StyreAkademiet nå – stor rabatt.

http://www.styreakademiet.no/bli-medlem
http://www.styreakademiet.no/bli-medlem
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STYREAKADEMIETS EIERFORUM

Dette er et lukket forum på LinkedIn- kun for med-
lemmer av StyreAkademiet. 

Hensikten er ha et forum blant likemenn og kvin-
ner, der en kan diskutere saker av felles interesse.

Har du en problemstilling du ønsker svar på? Legg 
ut spørsmålet i Eierforum – et forum for virksom-
hetseiere.  

Man kan også være anonym ved å legge ut saken 
gjennom redaktøren eller en annen i redaksjonen. 

Vi du lese mer om forumet, og se hvem som er i 
redaksjonen?  - Les mer om Eierforum

http://bergen9.wixsite.com/sa-eierforum
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KAPITTEL 1: EIERENS SAMMENSATTE 
RELASJON TIL SITT STYRE

For eierne som har et aktivt forhold til egen virksomhet, 

er det å få inn eksterne i styret et stort skritt å ta. Spe-

sielt gjelder det i familiebedrifter med en dominerende 

eier. En «fremmed» slippes inn i bedriften og på en 

måte inn i familien. 

Relasjonen blir både profesjonell og personlig, og der-

for er det så viktig at også personkjemien passer. I til-

legg kommer vanligvis også inn et faglig element. De 

eksterne styremedlemmene blir ofte faglige rådgivere 

og sparringspartner for eier – alt etter kompetanse og 

bakgrunn. 

Det betyr at eiers forventinger til sitt styre og sine styre-

medlemmer kan ha mange dimensjoner. Derfor er det 

så viktig med en forventningsavklaring og en lengre 

innkjøring – gjerne en lengre prøveperiode. 

Forventningsavklaringen bør gå begge veier. Eiere av 

gründertypen har ikke så lett for å slippe andre til i be-

slutningsprosessen, og styret blir da bare en sandpås-

trøingsorgan for eier. Og det kan fort bære galt av sted 

for begge parter, men særlig for styret. Det er ikke så 
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lett å ta ansvar når andre egentlig bestemmer. Dessu-

ten er det brudd med aksjeloven. 

Dersom eieren virkelig vil ha nytte av sitt styre, må han 

eller hun respektere styreansvaret og styremyndigheten 

fullt ut. Det betyr at det er styret som skal ha siste ord 

i saker som vedrører forvaltningen av verdiene. Dette 

omfatter det mest bortsett fra styresammensetning, 

styreinstruks, styrebetaling salg/kjøp av bedrifter, ge-

nerasjonsskifte og kapitaltilgang/fornuftig kapitaluttak 

og utbytte. Her vil det være eier som skal ha siste ord. 



For daglige perspektiver 
og ukentlige dypdykk

 
«Du holder deg oppdatert som styre - 

medlem ved å lese Dagens Perspektiv /  
Ukeavisen Ledelse. Som medlem av 

StyreAkademiet får du en betydelig rabatt».
Victor Jensen, leder i StyreAkademiet  

Norge og Hordaland 

www.dagensperspektiv.no
  

Medlemstilbud – Dagens Perspektiv med  
Ukeavisen Ledelse digitalt i ett år til halv pris – kr 950

http://www.dagensperspektiv.no/abonnement/bestill/107695
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Med PUREHELP - PRO/PRO+ får du:
- Dybdeinformasjon
- Pantegrad (PRO+)
- Rating (bransje/geografisk) (PRO+)
- Selektere på pant og factoring (PRO+)
- Kommuneanalyser
- Markeds- og spesialrapporter
- Listeuttrekk for salgsarbeid
- Adresseuttak (m/epost) for direkte markedsføring
- Selskapsverdi analyse (aksjeselskap) (PRO+)
- Kandidatsøk (til styreoppgaver, jobb, verv) (PRO+)
- Alarmfunksjoner foretaksfelt og medieomtale (PRO+)

PRO/PRO+
- TILGANG TIL UNIKE, NYTTIGE OG 
SMARTE INFORMASJONSLØSNINGER

MER INFORMASJON: WWW.PUREHELP.NO

Gunstige priser for StyreAkademiets medlemmer  
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KAPITTEL 2: EIERS FORVENTNINGER 
TIL EGET STYRE

Styret blir valgt av eierne på generalforsamlingen, 

men er eierne da tydelig på hvilken sammensetning 

og kompetanse eget styre skal inneha? Styre er «eiere» 

mellom generalforsamlingene, men hva forventes av 

eier ovenfor eget styre og ikke minst hva forventer styre 

av en eier? Disse spørsmålene har skapt mye støy og 

diskusjoner, men hva kan gjøres for å dempe dette?

Den kanskje viktigste oppgaven et styre har, er å 

skape/synliggjøre verdier for eierne. Dette må styret få 

til gjennom samarbeid med virksomhetens administra-

sjon og eiere. Ideelt sett er det jo slik at styret kommer 

inn mellom eierne på den ene siden og virksomhetens 

ledelse på den andre. Styret er satt for å ivareta og 

forvalte eiernes interesser. Et slikt styre vil fremstå som 

“et verdiskapende styre”, og vil trenge aksept fra eiere 

og ledelsen på at det er de som har det overordnede 

ansvaret for at virksomheten lykkes.

Utfordringen er evnen til å skape god kommunikasjon 

mellom daglig ledelse/ administrasjonen, styre og 

eier. Eier må også forstå sin rolle og tenke oppgaver og 
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ansvar ved styredeltakelse, og eier på generalforsam-

lingen. 

God eierstyring dreier seg om et samspill mellom admi-

nistrasjon og styre, samt at eiere utøver sitt eierskap på 

en profesjonell måte. God virksomhetsstyring, også kalt 

Corporate Governance, er en forutsetning for en lang-

siktig verdiskaping og krever et balansert maktdeling og 

samspill mellom eiere, styre og administrasjonen basert 

på gjensidig respekt og tillit. Klare roller og retningslinjer 

er også helt avgjørende. Styrearbeid må læres.
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KAPITTEL 3: HVORDAN BØR EIEREN 
TENKE I FORHOLD TIL STYRESAM-
MENSETNING OG STYREREKRUTTE-
RING

Et styre skal være et supplement til bedriftens ledelse, 

og ikke en kopi av denne. Et styre skal tenke og handle 

langsiktig og helhetlig og være handlekraftig – uten å 

være for operativ. 

 • Ledelsen stå for den operative gjennomføringen av 

styrets vedtak og strategi. Derfor må ledelsen ha stor 

markeds-, produksjons- og organisasjonskunnskap. 

Det trenger ikke styret i samme grad, med må ha 

desto større kunnskap om verdiforvaltning og ivareta-

kelse og utvikling av en virksomhet. 

 • Styret må i det hele tatt dekke de kompetanseom-

råder som bedriften trenger, men ikke har råd til å ha 

i eget hus. Eksempler på slike kompetanseområder er 

finans, juss, strategi, bedriftskultur, design, kommuni-

kasjon, innovasjon, digitalisering, organisasjonsutvik-

ling, revisjon m.v.
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 • Det kanskje aller viktigste for et styre er: profesjo-

nalitet (ikke blande roller, og ha integritet), teamarbeid 

(anerkjenne og ta i bruk ulike kompetanser og egen-

skaper) og helhetstenkning (ikke være detaljorientert 

fagperson). 

 • Forskning har dessuten vist oss at det mangfoldig 

sammensatte styret (i forhold til aldrer, kjønn, bak-

grunn, utdanning og egenskaper) presterer best over 

tid. 

 • Så når det gjelder styrerekruttering er det svært vik-

tig å se ut over eierens egen krets. Tiden er nok kom-

met for å bruke litt mer tid og penger på styrerekrut-

tering, og at eieren unngår å overstyre på saker som 

klar hører styret til.
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KAPITTEL 4: HVOR STORT ANSVAR 
BØR EIER TA FOR STYREEVALUERING 
OG STYREUTVIKLING?

Eier må hele tiden være bevisst på hvilken kompetanse 

eget styre skal inneha. Et styre har grovt sett to hoved-

oppgaver, en forvaltnings- og en tilsynsoppgave. Styret 

skal fungere som en ressurs for virksomheten og skal 

bidra til verdiskapning. 

Da er det helt avgjørende å ha en riktig sammensatt 

styre, i den forbindelse bør eier og styret på selvstendig 

grunnlag kartlegge og dokumentere hvilken kompe-

tanse styret som helhet og de enkelte styremedlem-

mene og styreleder har og bør ha. Dette i forhold til de 

oppgaver som styret har, og de utfordringer som kan 

komme. 

Det er også viktig at styret etablerer målsetninger for 

styrets arbeid og de enkelte styremedlemmers arbeid, 

og jevnlig evaluerer arbeidet opp mot disse målsetnin-

gene. Eier må selv medvirke til at det er sammensatt 

og organisert på en slik måte at det best mulig kan 

utføre de arbeidsoppgavene det har, og at arbeidet er 

basert på åpenhet, tillit og faglig kompetanse. Styret 

bør få egenevaluering på styrets årsplan. 
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Gjennom styreevaluering skal styret søke å komme 

frem til enighet om nåværende praksis og tiltak som er 

nødvendige for å endre denne til den ønskede praksis.  

Det er dette som er styreutvikling, og som igjen skaper 

det verdiskapende styre. En eier som vil ha en verdiska-

pende styre må se til at styreevaluering skjer, og danner 

grunnlaget for videreutvikling av styret. 

Eier har også et stort ansvar sammen med styret og 

prioritere de rette styreoppgavene. Styrearbeid er ikke 

bare styremøtene, men også mellom styremøtene. 

Styret og styrearbeidet må legges opp slik at det bidrar 

til verdiskapning.



En arbeidsportal for administrasjonen og styret

"Styrearbeidet er krevende i en SMB og det er hos oss 
daglig leder som gjør all jobben med saksforberedelse, 
dokumentasjon, innkalling og referat. Da jeg ble klar over at 
noen hadde laget et slikt program, bestilte jeg det per 
omgående.

Automatisering av administrative oppgaver
- fra styrets årsplan, agenda, innkalling og styre-
protokoller, til elektronisk signatur med BankID.

"..det er stor og god orden i alt – ikke minst fungerer 
oppsettet som en kvalitetssikring for hvert styremøte, og vi 
legger møteplaner for hele året som så kan legges automa-
tisk inn i Outlook. Veldig bra! 

Tilgjengeliggjøring og deling av styreinformasjon
- inklusive kommentarer til saker og saksdokumenter. 
Strukturert og sikkert.

Medlemmer i StyreAkademiet får 15% avslag 
+ ev. bransjerabatt.

WWW.STYREPLAN.NO
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aon.no                           styreansvar@aon.no

Hva gjør du om styret blir saksøkt?

•  Medlemmer av StyreAkademiet, får særskilt 
gunstig avtale på megling av styreansvars-
forsikring fra Aon.

•  Vi tillbyr eksklusiv tilgang til en av markedets 
beste styreansvarsforsikringer.

•  Alle kunder av Aon får også eksklusiv mulighet 
til å tilby helseforsikring til alle sine ansatte og 
deres familier til markedets beste pris.

•  Hva vil styreansvarsforsikring koste din bedrift? 
Ta kontakt med oss.
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KAPITTEL 5: PÅ HVILKE OMRÅDER, 
UT OVER VANLIGE STYREOPPGAVER, 
BØR EIEREN INVOLVERE SITT STYRE?

 • De største og kanskje mest risikofylte begivenhetene 

i bedriftens liv vil være knyttet til endring i eierskap, styre 

og ledelse, samt eventuelle kapitalutvidelser, refinansi-

eringer og investeringer. Det er ingen selvfølge at styret 

skal være direkte involvert i alt dette – eksempelvis når 

det gjelder endringer i styre og eierskap.

 • Når det går på styresammensetning vil de fleste 

eiere sette pris på å høre styrets egen oppfatning av 

hvordan styret fungerer, slik at en har et best mulig 

beslutningsgrunnlag for endringer. Derfor vil det være 

naturlig for eier å involvere seg i styrets egenevalu-

ering. I det minste bør eier sikre seg at styret faktisk 

evaluerer og utvikler egen praksis. 

 • Hva så med salg av bedriften og generasjonsskif-

te? Her er praksisen ulik. De fleste eiere i familiebedrif-

ter vil involvere styret i et eventuelt salg av bedriften 

eller i generasjonsskifte. Men det er viktig at styret da 

går over i rådgivningsmodus. For her er det eierne som 

bestemmer, og da må styret vite sin plass.
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 • Hva da med kapitalutvidelser/kapitalinnhenting 

og refinansiering? Her er ansvaret delt. Styret har 

et ansvar for å sikre likviditet, og om likviditeten blir 

presset, må styret ta grep. Styret vil ofte få fullmakt 

til selv å håndtere utvidelse av kassekreditt og min-

dre låneopptak og refinansieringer – så lenge det er 

driftsrelatert og nødvendig og riktig for å sikre løpende 

likviditet. Men så snart finansieringsformen berører 

eierskapet og eierskapsandeler, må eierne selv på 

banen. 

 • Noen eiere vil diskutere med styret hva styret me-

ner bedriften trenger av «nytt blod» i eierskapet, men 

trenger det ikke. Når det går på større investeringer 

(eksempelvis oppkjøp, innovasjonsprosjekter m.v.), vil 

styret ofte ønske eiernes godkjenning.




