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Hensikt/bakgrunn generelt 

• Styreakademiet er en ideell organisasjon som har til hensikt å 
fremme godt styrearbeid 

• Aktivitetene er knyttet til det å tilby godt fagstoff i form av: 
– Forelesninger i åpne medlemsmøter 

– Den lille Styrehåndboken (medlemsfordel) 

– Diverse kompetansefremmende tilbud 

• Bedriftskontakten er vår relasjon inn i bedriftene, og har til 
hensikt å sikre at informasjonen om våre tilbud når fram til 
relevante personer i bedriftene     
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Nytteverdi for bedriftskontaktene selv 

• En del personer i bedriftene har spesiell interesse for og 
kompetanse i styrearbeid – disse ønsker vi som 
bedriftskontakter 

• Dersom en bedrift ønsker å videreutvikle sin styring og sitt 
styrearbeid, vil Styreakademiet kunne være den rette 
samarbeidspartner  

• Bedriftskontakten vil kunne bli et viktig katalysator i bedriftens 
profesjonalisering på dette felt, og selv kunne fremme sin 
karriere gjennom dette     
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Hva innebærer det å være bedriftskontakt? 

1. Sikre fokus og oppmerksomhet rundt bedriftens styring og 
styrearbeid (Styreakademiet hjelper til å selge inn et 
bedriftsmedlemskap til eiere/styre) 

2. Formidle tilbudet fra Styreakademiet til aktuelle deltagere i 
bedriften (Styreakademiet legger alt til rette) 

3. Delta på våre arrangementer generelt og/eller de spesielle 
aktivitetene for bedriftskontaktene spesielt 

4. Formidle ønsker og behov fra bedriften og til Styreakademiet 

5. Eventuelt bli brukt som foreleser/kompetansegiver innad i 
bedriften eller på våre arrangement  (Styreakademiet legger 
til rette med veiledning og materiell) 
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En dialog  

Bedriftskontakt for 
Styreakademiet 

Medlemsbedrift 

Formidle tilbudet fra 
Styreakademiet til 
bedriftens ansatte  

Formidle ønsker og behov 
fra bedriften til 
Styreakademiet 

Styreakademiet 
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Generelle og skreddersydde tilbud  

• Styreakademiet utvikler nye kompetansetilbud: 
– 2 dagers styreopplæring (åpent kurs) 

– 1 dags styreseminar (bedriftsinternt) 

– Individuell coaching i styrekompetanse (for nye styremedlemmer eller 
som ledd i karriereutvikling) 

– Foredrag  

• Oppbyggingen av oppleggene er sentrert omkring Den Lille 
Styrehåndboken 

• Den Lille Styrehåndboken deles ut til alle deltagerne (må 
betales for når det gjelder foredrag) 

• Gratis veiledning tilbys de bedriftskontaktene som ønsker å 
kvalifisere seg til å kunne gjennomføre styreopplæring 
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Bedriftsmedlemskap og priser 

• Bedriftsmedlemskap gir anledning til å invitere så mange en vil 
fra bedriften gratis til våre arrangement (en gang pr. person) 

• Deretter (ved 2. gangs deltagelse for den samme person) må 
en betale inngang eller tegne tilknytningsmedlemskap på kr. 
500,- 

• Dette tilnytningsmedlemskapet for øvrige medlemmer i en og 
samme bedrift, gir samme fordelene som et vanlig 
medlemskap 

 
Privat  Bedrift 

Medlemskap 995,- 995,-  

Tilnytningsmedlemskap 500,-  

Enkeltmøter – ikke-medlemmer 500,- 500,- 

Styredagen – ikke-medlemmer  1.500,- 1.500.- 
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