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Formål 

Formålet med programmet er å øke kompetansen og å etablere 
arbeidsrutiner for et effektivt og konstruktivt styrearbeid.

Programmet henvender seg først og fremst til eiere, 
styremedlemmer og daglig leder.

Du får kunnskap om og en rekke praktiske verktøy som gjør 
styrearbeidet enklere og mer forutsigbart. Som en del av 
programmet vil du få innsikt i hvordan styret kan og skal delta 
aktivt i utformingen av virksomhetens framtid samtidig som det 
oppfyller lovens krav. På hver av samlingen vil det bli tatt opp et 
dagsaktuelt tema.
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Metodikk

Metodikken i undervisningen bygger på tilføring av kunnskap 
fra oss i Evan-Jones, og i stor grad erfaringsutveksling og 
deling av den kunnskapen den enkelte har med seg inn i 
samlingene.

Samlingene gjennomføres digitalt, men med bruk av 
grupperom for å jobbe med konkrete oppgaver som er 
relevante for å knytte lærestoffet til det som interessant og 
praktisk i styrets arbeidsdag.

Programmet består av 3 digitale samlinger, a 3,5 time.
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Agenda

Samling 1: Et ansvarlig styre; styrets ansvar og oppgaver

• Strategioppgaven; et visjonært styre, strategiformasjonen, 
interaksjon med daglig ledelse

• Kontrolloppgaven; på målsatt kurs, dynamisk målstyring

• Organiseringsoppgaven; riktig organisert med de riktige 
ressursene, en bærekraftig bedrift

• Egenoppgaven; et riktig sammensatt styre, organisering, 
arbeidsform og mål, styreundersøkelse og evaluering

• Et dagsaktuelt tema
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Agenda

Samling 2: Et innovativt og markedsorientert styre

• Innovasjon og endringsledelse
• De 4 Innovasjons p-ene; Produkt, posisjon, prosess og paradigme
• Osterwalder Business Modell, BLUE Ocean
• Å gjøre en organisasjon endringsklar og etablering av kreative 

energifelt

• Marked og kundekontakt
• Verdikjeden, samarbeid og allianser
• Design Thinking

• Et dagsaktuelt tema
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Agenda

Samling 3: Selskapsrett, styrets organisering, finansiering

• Selskapsrett
• Aksjeloven, aksjonæravtale, vedtekter

• Styrets organisering
• Styreinstruks og styrets arbeidsplan

• Finansiering
• Bank, fremmedfinansiering, offentlige støtteordninger

• Arv, gave, skatt

• Et dagsaktuelt tema
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Rådgiver:

Rune Våge, Evan-Jones AS

Medlemspris pr. samling:

Kr. 2.900,00.

Kr. 1.900,00 for deltager 2, 3, 4 osv. fra samme bedrift.

Påmelding sendes til post@norsketrevarer.no innen 1. februar 2021.

mailto:post@norsketrevarer.no

