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Årsmøteagenda og årsmøtepapirer - StyreAkademiet i Hordaland – 25.04.2018 
kl. 19.30.   
 
 
Saksliste 
  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av ordstyrer og underskriver av 
protokoll 

2. Statusrapport – inntatt direkte i dette dokument 
3. Regnskap 2016 med noter - vedlegg 2    
4. Budsjett og plan for 2018/2019  
5. Valg med valgkomiteens innstilling - inntatt direkte i dette dokument   

 
PUNKT 2: STATUSRAPPORT  
 
Arrangementene og inntekter i 2017:   
 
I 2017 hadde vi 183 deltagere på 6 ulike arrangement (mot 128 deltagere på 5 arrangement i 2016).   
Det ga en samlet bruttoinntekt på ca. 52.000,- (mot ca. 48.000,- året før). 
 
Følgende arrangement ble avholdt i 2017: 
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Evaluering av Styredagen 2017 vil gjennomgås muntlig i årsmøtet, og viser at deltakerne er fornøyd 
arrangementet.   
 
Styret i StyreAkademiet Hordaland 
Styret har bestått av Camilla Meland Madsen, Odd Gurvin, Frode Vatnelid, Frode Træen og Bjørg Hatlem, samt 
Victor Jensen.  
 

Samarbeidspartnere  
Samarbeidspartnere har i 2017 vært; 

- PwC 
- Sparebanken Vest 
- Advokatfirmaet Harris DA 

 
Styret anser seg godt fornøyd med antall aktiviteter og årets resultat. Tilbakemeldinger fra deltakere 
på møtene har i stor grad vært positive. 
 

 
PUNKT 3: REGNSKAP (VEDLEGG 2) 
 
Regnskapet viser en inntekt på ca. kr 173 647,- Det er en økning med ca. kr. 10.000,-  fra året før. 
Resultatet er på ca. kr. 23 847, en økning med ca. kr 10 000 mot året før.  
 
Styret anser seg fornøyd med årets økonomiske resultat. 
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PUNKT 4: MÅLOPPNÅELSE, BUDSJETT OG PLAN 
 
På planen for 2017 har vi hatt en ambisjon om å: 
 

1. bli mer synlig og dyktigere på sosiale medier 
2. anskaffe et medlemssystem 
3. et arrangement for samarbeidspartnere og sponsorer 
4. bedre organisering og fordeling av oppgaver 

 
Vi mener å ha lykkes med 1,3 og 4, men ikke med punkt 2. Der trenger vi noen som kan hjelpe oss.  
 
Planene for 2018 vil gjennomgås i møtet, herunder den nasjonale satsningen på StyrePortalNorge – 
en markedsplass for styrerelaterte produkter og tjenester, og det såkalte Haaheim-programmet i 
eierstyring og selskapsledelse. 
 
 
PUNKT 5: VALG  
 
Odd Gurvin, Frode Vatnelid og Frode Træen er på valg. Komiteen Camilla Meland Madsen, Bjørg 
Hatlem og Victor Jensen innstiller på at disse fortsetter.  
 
 
For styret 
Odd Gurvin, Camilla Meland Madsen, Frode Træen, Frode Vatnelid, Bjørg Hatlem og Victor Jensen  
 
 
For styret 
Victor Jensen 
Styrets leder 


