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Hvem er jeg

• Siviløkonom med amanuensiskompetanse

• 6 år med undervisning forskning

• Markedssjef i grossistforetak mm

• Nær 30 år i  bank- driver nå eget 

• Vært med på:

• Mange suksessrike –konkurser

• TotAl-gruppen

• Toten Næringsråd osv. osv.

• Annet: 

• Idrett-Tennis mm- NRK- POP arrangementer

• Skrevet både lærebøker og lokalhistoriebøker
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Visjon: Verdiøkning gjennom 
kompetent styrearbeid.

• StyreAkademiet bygger sin virksomhet på Prinsipper for eierstyring og 
selskapsledelse (Corporate governance).

• Forretningsideen er å utnytte egen kompetanse og nettverk til å 
produsere og tilby gode og varierte tilbud som dekker 
kundesegmentenes behov.  

• Hovedmål er å utvikle verdiskapende, fremtidsrettet, besluttsomt og 
etisk forsvarlig styrearbeid og selskapsledelse.



Vi skal være en lokal forening

• Hedmark og Oppland i fokus

• Samspill styret og ledelse en viktig faktor

• Kontaktledd for bedrifter med behov for styrekompetanse

• Ønsker å framstå som et kompetansesenter for styrearbeid i Innlandet

• Nøytral aktør som samarbeider med alle

• En del av et nasjonalt nettverk



Min erfaring generelt kjennetegn gode bedrifter

• Strategiplan-idegrunnlag

• eksterne styremedlemmer-ikke tantestyre

• Kommunikasjon internt-eksternt

• effektiv produksjon

• økonomisk styring

• kompetanseutviklingssystemer

• Benytter omverdenen                                     
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Viktigste ved utvelgelse styremedlemmer

• Brenner for bedriften og gjøre en god jobb

• Kjennskap til bedriften og bransjen

• Bredde i kunnskapen for å bli verdiskapende og spille daglig leder 

god

• Eiere og styret samme målet

• Mangfold viktig – forskning uklar

• Bruke omverden

• Kvinner må tenke som kvinner skal det utgjøre en forskjell
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Styret og eierskifte

• Alle bedrifter bør tidlig tenke exit

• Dette er og styrets oppgave

Spørsmål: 

Når bør man selge? 

Hvem bør man selge til?

Prissetting

Lokalt ofte vært slik at bedriften «lar det skure» og det som 

regel blir sønn eller datter som tar over.
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Årsaker for eierskifte

• Begynner å bli voksne

• Ønske om penger privat

• Løse eierkonflikter

• Skille ut virksomhet som ikke er kjerneverdier

• Få mer fritid

• Slippe unna ansvar- overfor ansatte, kunder, leverandører osv.

• Sykdom

• Skal man la barn –barnebarn få velge  selv?

• Få mer kapital inn – gjøre riktige investeringer

• få inn kompetanse/know how
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Eierskifte  

• ingen vet om man gjør det rette før etterpå!

• Derfor spennende å høre på hvilke faktorer 
foredragsholderne har lagt vekt på og gode tips som 
er gitt. Mer kommer i neste foredrag! 

• LEV LIVET LEENDE OG LEVENDE og HA EN FIN 
DAG

HER I ALF PRØYSEN LAND!
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