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OM STYREAKADEMIET

 •  StyreAkademiet er en ideell forening for 
fremme av godt styrearbeid:

 •   6 lokale foreninger under samme paraply  
- velg din lokale forening her

 •  Visjonen er å være «framtidens faglige 
styrearena».

 •  De verdier vi står for er «profesjonalitet, 
mangfold og helhetstenkning».

 •  Vi tilbyr regionale medlemsmøter med fore-
drag, Regional Styredag og diverse medlems-
fordeler slik som deltagelse i online styrefora:

 • 5 fora

 •  Eiereforum, Styreforum, Lederforum, 
Oppstartsforum og Consultingforum 
– velg ditt forum her

I tillegg har vi tilbud fra våre samarbeidspartnere 
som gjør at du kan spare inn medlemsavgiften 
mange ganger.

https://www.styreakademiet.no/regionforeninger
https://www.styreakademiet.no/styrefora
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ANTATTE BEHOV HOS GRÜNDERE OG 
SMÅBEDRIFTSEIERE

Vi tror at gründere og småbedriftseiere har behov for å 

utvikle sin kompetanse innen eierstyring og selskapsle-

delse generelt og styrerettet arbeid spesielt. Det vil trolig 

også være et behov når det gjelder å prioritere gode 

tilbud innen styrerettet arbeid for den mindre erfarne.    

I tilknytning til StyreAkademiet tror vi at gründere og 

småbedrifter vil ha nytte av å delta på medlemsmøter 

og styredag, samt StyreAkademiets Oppstartsforum. 

De vil videre ha nytte av å benytte seg av de medlems-

fordeler som til enhver tid gjelder, og vil sikkert også ha 

nytte av tilgang til en markedsplass for anskaffelse av 

styre-/ styringsrelevante produkter, konsepter og tje-

nester. 

For den aktive deltager i StyreAkademiet tror vi at vi 

kan love garantert kompetanseutvikling i det å oppnå 

vekst!

Så da kan det være lurt å slutte seg til StyreAkademiet, 

som har et eget forum for eiere - bli medlem nå – stor 

rabatt.

https://styreakademietnorge.hoopla.no/sales/2384078352
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STYREAKADEMIETS 
OPPSTARTSFORUM

Dette er et lukket forum på LinkedIn- kun for medlem-

mer av StyreAkademiet. 

Hensikten er ha et forum blant likemenn og kvinner, der 

en kan diskutere saker av felles interesse.

Har du en problemstilling du ønsker svar på? Legg ut 

spørsmålet i Eierforum – et forum for gründere, småbe-

drifter og styrekandidater. 

Man kan også være anonym ved å legge ut saken 

gjennom redaktøren eller en annen i redaksjonen. 

Vi du lese mer om forumet, og se hvem som er i redak-

sjonen?  - Les mer om Oppstartsforum

http://bergen9.wixsite.com/sa-oppstartsforum
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KAPITTEL 1: BUDSKAPET TIL 
OMVERDENEN

En virksomhet som vil vokse trenger å bli synlig, og å 

bli synlig på rett måte. Dette gjelder både oppstarts-

bedrifter og veletablerte småbedrifter med ambisjoner 

om vekst.

Synlighet oppnås lettest dersom en har en spennende 

og god historie å fortelle. Derfor er det så viktig å ta en 

god «regi»; hvem er det man ønsker å nå fram til, og 

med hvilket budskap?

StyreAkademiet er et eksempel med følgende historie å 

fortelle:

Vi er en ideell forening med ambisjoner om vekst. Vårt 

enkle budskap til alle interessenter er at vi «fremmer 

god styrekompetanse», og at vi vil representere «framti-

dens, faglige styrearena» i en verden i rask endring. 

Våre verdier er «profesjonalitet, mangfold og helhets-

tenkning». Det betyr å forstå og akseptere profesjo-

nalitetskravene, se verdien av utradisjonell bakgrunn, 

kompetanse og egenskaper og ha et perspektiv ut over 

seg selv, sitt eget fag, sin egen bransje og sin egen type 

virksomhet.      
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Våre målgrupper er «SmB-bedrifter, offentlig eide virk-

somheter og borettslag». Og vi har spennende ting 

å tilby – «foredrag, styredag, online styrefora og en 

markedsplass for styrerelaterte produkter, konsepter og 

tjenester – herunder styreverv». En viktig målgruppe er 

«gründere, småbedrifter og styrekandidater»

Hva med din virksomhet? Hva kommuniserer du til 

omverdenen?



For daglige perspektiver 
og ukentlige dypdykk

 
«Du holder deg oppdatert som styre - 

medlem ved å lese Dagens Perspektiv /  
Ukeavisen Ledelse. Som medlem av 

StyreAkademiet får du en betydelig rabatt».
Victor Jensen, leder i StyreAkademiet  

Norge og Hordaland 

www.dagensperspektiv.no
  

Medlemstilbud – Dagens Perspektiv med  
Ukeavisen Ledelse digitalt i ett år til halv pris – kr 950

http://www.dagensperspektiv.no/abonnement/bestill/107695
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Med PUREHELP - PRO/PRO+ får du:
- Dybdeinformasjon
- Pantegrad (PRO+)
- Rating (bransje/geografisk) (PRO+)
- Selektere på pant og factoring (PRO+)
- Kommuneanalyser
- Markeds- og spesialrapporter
- Listeuttrekk for salgsarbeid
- Adresseuttak (m/epost) for direkte markedsføring
- Selskapsverdi analyse (aksjeselskap) (PRO+)
- Kandidatsøk (til styreoppgaver, jobb, verv) (PRO+)
- Alarmfunksjoner foretaksfelt og medieomtale (PRO+)

PRO/PRO+
- TILGANG TIL UNIKE, NYTTIGE OG 
SMARTE INFORMASJONSLØSNINGER

MER INFORMASJON: WWW.PUREHELP.NO

Gunstige priser for StyreAkademiets medlemmer  
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KAPITTEL 2: HVA KJENNETEGNER 
BEDRIFTENS RELASJONER TIL 
OMVERDENEN? 

Småbedrifter som vil vokse, trenger å være kjent. Men 

det er ikke nok. En trenger mange og gode relasjoner. 

Gode relasjoner opparbeides best i et samspill mellom 

personer med samme verdier og interesser. Det betyr at 

den som vil vokse og få mange kunder må by på seg 

selv ute i verden, og finne de en har noe til felles med. 

De sosiale mediene gir en unik mulighet til å utbre seg 

mye og godt, men det er heller ikke nok. En må møtes 

– treffes – omgås – gjøre og oppleve noe sammen.

Så hva gjør en bedriftsleder og en gründer av den inn-

advendte – for ikke si nerdete sorten? Jo. Blir kjent med 

og knytter seg til de utadvendte - de som lett knytter til 

seg nye bekjentskaper. 

Det ligger en sannhet i at «ingenting kommer gratis her 

i verden». Det betyr at du må gi for å få. Du må være 

pågående, sulten, utholdende, frampå, og du må gi, gi 

og gi. Men med måte. De du hjelper vil nok hjelpe deg, 

men ikke alle. Lær deg å søke fram de som ikke bare 

tar imot, men som gir igjen. Og alt du trenger er å få en 

sjanse til å vise hva du og bedriften er god for!



– 12 –

Så spør deg selv; hvem er mine og bedriftens relasjo-

ner ut i verden? Hvor mange er disse, og hvor sterke og 

gode er relasjonene? Og hva kan jeg og bedriften gjøre 

for å bygge nettverk og relasjoner? Hva med tidligere 

og eksisterende kunder? Hva med deres nettverk og 

relasjoner igjen? Og hvor finner jeg mulige samarbeids-

partnere?  Hvor finner jeg mine beste ambassadører, og 

hvem kan bli mine distributører? Og hva med leveran-

dørene? Og hvor finner jeg mine hjelpere? Medlemmene 

i StyreAkademiet kan være dine hjelpere – et viktig 

nettverk!
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KAPITTEL 3: HVORDAN BØR 
VIRKSOMHETEN TENKE I FORHOLD 
DET Å SKAPE ETTERSPØRSEL OG 
VEKST?

Etterspørsel er noe som oppstår når noen ser en mulig-

het til å få sine ønsker og behov dekket. Derfor må all 

vekst være forankret i klare kundeønsker og behov. Og 

for å komme dit må en segmentere sitt marked i for-

hold til ulikhet i behov. 

I StyreAkademiet mener vi eksempelvis at alle de som 

skal starte opp noe, har noe til felles. Derfor har vi et 

felles online forum for gründere, småbedrifter og styre-

kandidater. Vår analyse i forhold til ønsker og behov er 

at alle disse ønsker «vekst» i betydning økt etterspørsel. 

Og vi mener kompetansebehovet er langt større enn 

det en makter å skaffe seg på egenhånd. Derfor må 

disse aktørene hjelpe hverandre til suksess – danne 

nettverks- samarbeids- og kompetanseutviklingsgrup-

per.  

Kan hende har styrekandidaten nettopp den fagkunn-

skapen som gründeren og bedriften trenger. Men skal 

en få til en kobling, må gründeren signalisere sine øn-
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sker og behov, og styrekandidaten må tydeliggjøre sin 

kompetanse og sin nytteverdi.

Men for å være tydelig og klar på hva som skaper et-

terspørsel og vekst: 

Du må ha et tydelig og spisset budskap som treffer 

målgruppen hjemme, og som stikker seg litt ut på den 

rette måten. Dernest en kommunikasjon og en leve-

ranse i tråd med budskapet. 

Og alt bør være så enkelt og «rent» som mulig. En 

10-åring skal kunne skjønne hva du driver med, og hvil-

ken nytte og verdi det har for kunden! Hvis ikke må du 

jobbe med kommunikasjonen din!



En arbeidsportal for administrasjonen og styret

"Styrearbeidet er krevende i en SMB og det er hos oss 
daglig leder som gjør all jobben med saksforberedelse, 
dokumentasjon, innkalling og referat. Da jeg ble klar over at 
noen hadde laget et slikt program, bestilte jeg det per 
omgående.

Automatisering av administrative oppgaver
- fra styrets årsplan, agenda, innkalling og styre-
protokoller, til elektronisk signatur med BankID.

"..det er stor og god orden i alt – ikke minst fungerer 
oppsettet som en kvalitetssikring for hvert styremøte, og vi 
legger møteplaner for hele året som så kan legges automa-
tisk inn i Outlook. Veldig bra! 

Tilgjengeliggjøring og deling av styreinformasjon
- inklusive kommentarer til saker og saksdokumenter. 
Strukturert og sikkert.

Medlemmer i StyreAkademiet får 15% avslag 
+ ev. bransjerabatt.

WWW.STYREPLAN.NO
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aon.no                           styreansvar@aon.no

Hva gjør du om styret blir saksøkt?

•  Medlemmer av StyreAkademiet, får særskilt 
gunstig avtale på megling av styreansvars-
forsikring fra Aon.

•  Vi tillbyr eksklusiv tilgang til en av markedets 
beste styreansvarsforsikringer.

•  Alle kunder av Aon får også eksklusiv mulighet 
til å tilby helseforsikring til alle sine ansatte og 
deres familier til markedets beste pris.

•  Hva vil styreansvarsforsikring koste din bedrift? 
Ta kontakt med oss.
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KAPITTEL 4: HVA ER VANLIGVIS 
GRÜNDERS STYRKE OG SVAKHETER, 
OG HVORDAN KAN EN BRUKE DETTE 
FOR Å FÅ TIL VEKST?

De fleste gründere er faglig fokusert, og er sta, målret-

tet og utholdende. Dette er veldig gode egenskaper for 

en som vil jobbe fram noe nytt, men kan være mindre 

bra når en skal skaffe seg kunder og når man skal lede 

vekst. En gründer har en tendens til å fokusere for mye 

på seg og sitt, og ha for sterkt eierskap til det han/

hun har skapt. Dermed blir man en dårlige lytter, og 

oppleves av kunden og av medarbeiderne som mindre 

forståelsesfull og empatisk.

Det betyr at gründeren på et visst stadium bør se seg 

om etter hjelpere og noen som kan overta marked og 

daglig ledelse. Så kan gründeren gå over i rollen som 

forretnings- og produktutvikler, prosjektleder etc. 

Gründeren pleier å ha svar på det meste når det gjelder 

det faglige og det som omhandler produkter og tjenes-

ter. Dermed egner gründeren seg best som støttespil-

ler innen marked og innen daglig ledelse. Men det bør 

være andre som bærer fram budskap og sitter i mar-

keds- og ledelsesposisjon. 
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Det finnes mange unntak, men forskningen på dette 

punkt er rimelig klar; gründeren (idéskaperen og fag-

mannen) egner seg best som leder i oppstartsfasen. I 

kommersialisering og vekst er det andre som bør spen-

nes for vogna. For hver ny fase må en «skifte gir» og et-

ter hvert få til en spesialisering hva gjelder styre, ledelse 

og faglig-operativ utførelse.
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KAPITTEL 5: STYRETS ANSVAR OG 
OPPGAVER I OPPSTART OG VEKST 

Det er to ting som kan gå galt i oppstart og vekst, og 

begge deler kan være like ødeleggende. Det ene er for 

lite å gjøre (for lave inntekter i forhold til kostnad) og det 

andre er for mye å gjøre, slik at det oppstår leverings- 

og kvalitetsproblemer. 

Det rette styret vil være i stand til å planlegge og styre 

dette, slik at det er balanse mellom inntekter, vekst og 

kostnader. I det hele tatt investere riktig. Oppnå tilstrek-

kelig respons i de markeder en forsøker å nå fram til, 

og oppnå tilstrekkelig antall kjøpere til de produkter og 

tjenester en har å tilby. Og sist og ikke minst - rekruttere 

de rette medarbeiderne. 

Styrets ansvar og oppgave er å gjøre en mest mulig 

riktig risikovurdering, satse i tråd med egen vurdering 

og følge opp, evaluere og avvikshåndtere. Styret skal 

sikre at selskapet maksimum risikerer å tape aksjeka-

pitalen, og at en har eierne med på satsning og risiko. 

Dersom virksomheten satser mer enn det finnes midler 

for (aksjekapitalen), vil leverandører og andre risikere å 

tape penger, og da kan styret komme i ansvar.  
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Oppstart og vekst er noe av det mest risikopregete en 

virksomhet kan gjøre. Samtidig ser vi at det er i oppstart 

og i tidlig vekst at virksomhetene har det minst profe-

sjonelle styret. Ikke rart at statistikken viser at mange 

raskt faller fra, og at 9 av 10 bedrifter er borte om 10 år! 

Vil du lære mer om dette? Ble med i StyreAkademiet, 

og vær aktiv på StyreAkademiets Oppstartsforum!




