
Den Nasjonale Styredagen 2021

Styret: bremsekloss eller pådriver?
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Program

• Åpning 10.00

• Møteleder - intro 10.10

• Vidar Top – kommunikasjonen i styre-rommet 10.20

• Tore Totland – et innovasjonscase 11.00

• Lunsj 11.45

• Liv Dingsør – digitalisering – global trend 12.30

• Per Magne Tveiten – innovasjon og digitalisering i mediene 13.10

• Pause 13.40

• Anita Krohn Traaseth – styret som pådriver 14.10

• Samtale med foredragsholderne 15.10

• Avslutning og treff med foredragsholderne og andre 15.30
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• For de som ikke kjenner oss, er StyreAkademiet en 
forening for fremme av godt styrearbeid

• Vår ambisjon er å være framtidens styrefaglige 
arena 

• Det å fremme godt styrearbeid gjør vi gjennom å;

• Spre og dele kunnskap og erfaring

• Bidra til å bygge nettverk

• Utvikle ny kunnskap 

Hvem er StyreAkademiet?
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Spre og dele kunnskap og erfaring

• Vi sprer kunnskap gjennom å hente inn gode foredragsholdere

• Vi deler kunnskap gjennom å legge til rette for diskusjoner og 
erfaringsdeling

• Må bevege oss mer og mer over på det digitale – streame, ta opptak, 
ha grupper på nett 

• Bruke deler av foredrag til å skape diskusjoner og debatt – mer 
aktive møter/workshops
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Bidra til å 
bygge 
nettverk 

• Nettverk bygger vi innad og mellom 
medlemsgrupper:

• de som er i eier-, styre- og 
lederposisjon

• de som ønsker seg i styreposisjon 
(styrekandidater) 

• fagfolk som har noe å bidra med på 
styrearenaen     
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Utvikle ny 
kunnskap

• I vår egen undersøkelse viste vi 
konsekvensen av  ha samme 
person som styreleder og daglig 
leder

• I en annen undersøkelse har vi 
dokumentert nytten av å ha 
styrer preget profesjonalitet, 
mangfold og helhetstenkning

• Vår siste undersøkelse har vist 
at dagens SMB-er har stort 
behov for eksterne, strategiske 
ressurser, kompetanse og 
tjenester – trolig den mest 
kritiske faktor i det å lykkes med 
å bli stor  - vi har planer på dette 
felt!
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Mentorer og fagområder 
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Eksempel på mentor 
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Hvorfor dette temaet i dag?

• Styret som pådriver er nok det som gir mest og det som krever mest:

- ikke bare forvalte, men utvikle verdier

- lykkes med utvikling og innovasjon, og lykkes med digitalisering

• Tror dette er den oppgaven som nettopp krever et styre preget av:

• Profesjonalitet

• Mangfold

• Helhetstenking

• Verdier som er overlappende med verdiene i StyreAkademiet og visjonen om å være 
fremtidens styrefaglige arena innen SmB
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Dagens møteleder

• Tom Georg Olsen vil være dagens møteleder

• Han er en meritert bedriftseier, styreleder og er til dagen konserntjener i Miles, en tittel som for 
øvrig ble kåret til Norges beste stillingstittel i 2018

• I tillegg er Tom Georg en etterspurt foredragsholder og ledermentor og er tilknyttet 
StyreAkademiet Vestland

• Han er utradisjonell i sin bakgrunn og har en rekke spennende perspektiver på styrearbeid, 
tillitsbasert ledelse og organisasjonskultur 

• Dette har mellom annet gitt seg utslag i forretningsmessig suksess, og Miles er to ganger kåret til 
Norges beste arbeidsplass av Great Place To Work

• Selskapet har også blitt rangert som en av de mest innovative bedriftene i Norge hvert av de siste 5 
årene

• Tom Georg er for tiden styremedlem i ulike bedrifter innen IT, innkjøpsdrevne verdikjeder, media og 
fornybar energi 
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