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STYREKURSET PÅ HAAHEIM 

Eierstyring og styreledelse



2-dagers styrekurs for 
eiere og styreledere

Hvordan skal eiere legge til rette for et 
verdiskapende styre, og hvordan skal 
styreleder skape et styre og et 
styrearbeid som innfrir eierens krav og 
forventninger?   2



Visste du at bedrifter med samme person 
som styreleder og daglig leder bare har 
omlag halvpartene av den verdiskapningen 
som de øvrige?

Det betyr blant annet at profesjonalisering 
av eierstyring og selskapsledelse (Corporate 
Governance) er en viktig suksessfaktor for et 
selskap. 

I dette kurset lærer du hvilke eier- og 
styregrep som bør tas, hva som gir størst 
effekt og hva slags fallgruver som finnes.    
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Innhold i styretkurset dag 1

• Investering og finansiering
• Salg, kjøp og overdragelse
• Eierstrategi
• Styresammensetning
• Styrerekruttering
• Styreinstruks og styreavtale    
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Innhold i styretkurset dag 2

• Identitet og profil
• Virksomhetsstrategi
• Styrets organiseringsoppgave
• Styrets kontrolloppgave
• Styrets egenutvikling
• Styrets hjelpere  
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• De lærde strides om i hvilken grad eier 
skal eller bør invitere styreleder/styret  
inn i eierskapsprosessene (eksempelvis 
investering og finansiering, salg, kjøp 
og overdragelse, eierstrategi, 
styresammensetning etc.).

• Tilsvarende er man usikker på i hvilken 
grad eieren skal involvere seg i styrets 
ansvarsområder slik som selskaps-
identitet og profil, virksomhetsstrategi, 
styrets organiseringsoppgave m.v.).

• På dette kurset får eiere og styreledere 
anledning til kompetansemessig  
overlapping i hverandres roller, ansvar 
og myndighetsområde, og er noe som 
vil kunne lette kommunikasjonen og 
arbeidet for begge.

• Man kan også gjøre det slik at eieren 
deltar på dag 1, mens styreleder deltar 
på dag 2., også møtes man til hyggelig 
middag og samvær på kvelden på dag 
1.          
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Forelesere og fagekspertise:

Ole-Kristian Dalen (økonom og revisor)
Dyktig foreleser med lang fartstid fra 
bank og finans. Ekspert på all type 
finansiering, og jobber til dagen med 
eiere og eierproblematikk. 
Styremedlem.    

Finn Sævil (økonom og rekrutterer)
Erfaren forleser med lang fartstid som 
gründer, leder og rekrutterer. Sævil er 
styreleder i et større entreprenørskap, 
og jobber til dagen med rekruttering.  

Victor Jensen (pedagog og 
bedriftsrådgiver)
Erfaren foreleser, styreleder og rådgiver 
innen eierstyring og selskapsledelse. 
Leder av StyreAkademiet Norge og 
StyreAkademiet i Hordaland

Camilla Meland Madsen 
(forretningsadvokat i Harris)
Erfaren foreleser og 
forretningsadvokat. Hun jobber mye 
med eiere og styrer som målgruppe. 
Camilla er styremedlem i 
StyreAkademiet i Hordaland.  7



Pris og rabatt:

Kurset koster kr. 4600,- pr. deltager. I tillegg 
kommer reise og opphold. 

Dersom to fra samme bedrift deltar, koster kurset 
kr.4.300,- pr. deltager. Ved enda en deltager fra 
samme bedrift blir prisen redusert med nye kr. 300, 
osv. (gjelder for max 5 personer).     

Medlemmer av StyreAkademiet oppnår 10 % 
rabatt. Da må deltagelse bestilles gjennom 
StyrePortalNorge: 

www.styreakademiet.no/styrekompetanse

Haaheim Gaard
Haaheim Gaard har 21 historiske rom. Stor 
rosehage, med hagestier, urtehage, kapell og 
lysthus. De har flotte konferansefasiliteter, og flere 
saler som kan benyttes av gjestene: Hovedsal, 
konsertsal, vinkjeller, vinterhage og loungeområde. 

De er kjent for sine unike smaksopplevelser, med 
lokal mat i hovedfokus. Egen gårdsbutikk med 
egenproduserte produkter. De skreddersyr alle 
opphold sammen med kundene/kursarrangør. 
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Aktiviteter som tilbys ved 
Haaheim Gaard: 
• Gode turmuligheter
• Historisk gastrovandring
• Øl/vinsmaking
• Golf (6 pitch)
• Sykkelturer 

For mer informasjon og kontakt: 

Faglig: Victor Jensen, 
StyreAkademiet Norge og 
Hordaland, 
victor.jensen@styreakademiet.no, 
mobil 90 60 45 11 eller direkte til 
Haaheim Gaard: 
post@haaheimgaard.no 53 43 30 
00 / 904 72 920

1 time og 20 minutter fra Bergen 
med bil – inklusive fergetur! 
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