
Årsmøteagenda og årsmøtepapirer - StyreAkedemiet i Hordaland - 13.04 kl. 
10.00 hos Sparebanken Vest 
 
 
Saksliste 
  

1. statusrapport - vedlegg 1 - se neste side 
2. regnskap 2015 - vedlegg 2 - se eget vedlegg  
3. budsjett og plan - vedlegg - 3 - se de neste sidene   
4. valg med valgkommiteens innstilling - vedlegg 4 - se siste side  

 
 

  



 
VEDLEGG 1 STATUSRAPPORT 
Arrangementene i 2015:   
 

 
 
Påmeldte og inntekter 
Totalt har vi hatt følgende antall påmeldte via Hoopla:  
Styredagen 2015 (30), årsmøte og medlemsmøte (20), medlemsmøte med vinsmaking (27), styrearbeid til 
glede og bekymring (27).  
 
Med tillegg og frafall ligger vi på omlag 110 besøkende på våre arrangement i 2015. I tillegg kommer 
styrekurset vi har avholdt.   Medlemsmøter og Styredag ga omlag kr. 23.000,- i inntekt. Årets styredag var 
bedre besøkt (over 50 deltagere), og ga større inntekter.  
 
Resten av inntektene kommer fra medlemsavgift, fra styrekurs og fra sponsorer/samarbeidspartnere. 
Sponsorene/samarbeidspartnerne har gitt oss inntekter tilsvarende omlag kr. 40.000,-. Dette er en nedgang fra 
året før, da vi alene fikk kr. 70.000,- fra Innovasjon Norge. Etter omleggingen falt disse inntektene vekk.  
 
Styret har bestått av Camilla Mæland, Birthe Cecilie Lepsøe, Eva Hole og Victor Jensen - Erik Bloch Haugland har 
trådt ut, og Camilla Mæland har morspermisjon.  
 
Evalueringen av Styredagen 2015. Totalskåren (gjennomsnitt for deltagerne som leverte inn evalueringsskjema) 
ble på 3,6 av en mulig toppskår på 5. Det sier vi oss fornøyd med.  
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VEDLEGG 3 - BUDSJETT OG PLAN 
Vi har et ønske om å oppnå et premiumsponsorat til på kr. 15.000,- og gjerne noen flere 
småsponsorater.  
 
Vi vil også søke å øke vår opplæring gjennom StyreAkademiet og våre konsulenttjenester gjennom 
Styreakademiet, der 15 % av omsetningen går inn til StyreAkademiet.  
 
Vi vil også søke å oppnå et betydelig antall flere medlemmer. Ikke gjennom økt lokal aktivitet, men 
gjennom økt aktivitet igjennom lanseringen av SA Nettforum. Vi vil da passere kr. 200.000,- i 
inntekter.  
 
Om SA Nettforum 
KUNNSKAP SOM KOMMER TIL DEG  - NÅR DU TRENGER DET! 

 
StyreAkademiet lanserer snart SA Nettforum -lukkede nettfora for de som er i samme båt.  

  
SA Eierforum - som fokuserer på styresammensetning, styrerekruttering, styreinstruks, styrebetaling 
og styreavtale, samt alt du kan kreve og forvente av ditt styre. 

   
SA Styreforum - hjelper styreledere og styremedlemmer å utvikle beste praksis styrearbeid - i tråd 
med krav og forventninger fra bedriftens interessenter.  

        

SA Lederforum - for daglig leder og administrasjon, og som fokuserer på analyse, sakshåndtering, 
styringsprosesser og praktisk styring og kontroll. 

       
SA Oppstartsforum - for gründere med alle sine utfordringer, og for engasjerte og kompetente 
styrkandidater - villig til å ta på seg et ansvar.            



         
  
SA Consultingforum  - for konsulenter, rådgivere og produktleverandører til styringsarenaen - stedet 
å dyrke og hente ut de ressurser, den kompetanse og det fagstoff som trengs i de øvrige nettfora.  
 
Lyst til å bli leder/redaktør eller del av redaksjonene for et nettforum - eventuelt sponsor eller 
samarbeidspartner? Ta kontakt!                 
  
  
 
     
 
  



VEDLEGG 4 

StyreAkademiet i Hordaland – Norsk Forening for StyreArbeid  
 
 
Valgkomiteens innstilling til tillitsvalgte i 2016/2017: 
 
Følgende personer er ikke på valg: 
Camilla Meland  
Eva Hole  
Birthe Lepsøe  
 Victor Jensen  
 
Forslag til nye medlemmer: 
Frode Vatnelid 
Odd Gurvin   
 
Revisor   
Som revisor foreslås Christiania Revisjon v/statsautorisert revisor Astrid Golf   
  
   
Eva Hole  
Birthe Lepsøe  
 Victor Jensen  
 
Bergen, 13. april 2016   
Styret sign.     
 
 
                                                         
StyreAkademiet har som gjeldende praksis at den delen av styret som ikke er på valg fungerer som 
valgkomité, og den person av disse som har sittet lengst i styret blir leder av valgkomiteen. 
 

 
 


