
Kompetanseheving i ledelse og personal 

Styrekompetanse

• Lover og regelverk
• Styrets sammensetning
• Arbeidsform og habilitet
• Oppgaver og plikter
• Beslutningsmyndighet og 
  representasjon utad
• Ansvar
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Kompetanseheving i ledelse og personal 

“Som styremedlem har du ubegrenset 
personlig ansvarlig for styrets beslutninger
i henhold til gjeldende lover og regler”
Som styreformann eller styremedlem har du mange spennede oppgaver med å forvalte et 
selskap, planlegge selskapets strategi og oppfølging av strategiske mål. Et styre bør bestå 
av medlemmer som har “riktig” kompetanse i forhold til selskapets drift og utfordringer. 

Styrets ansvaret og myndighet er i stor grad regulert av lovverk, krav og regler. Et styre og dets medlemmer må således 
fatte beslutninger som er i henhold til disse. Ved å gå på dette kurset, vil du få en god gjennomgang av styrets oppgaver, 
roller, lover, ansvar og økonomisk styring av strategisk planlegging. 

Etter kurset skal du ha oppnådd god kunnskap om:

• Relevante lover/regelverk av betydning for 
       styremedlemmer

• Styrets sammensetning mv. 
- Kompetanse
- Rollefordeling 

• Styrets arbeidsform, vedtaksførhet og habilitet

• Styrets oppgaver og plikter
- Forvaltningsansvar
- Tilsynsansvar 
- Særlige plikter iht asl/asal og andre lover
 - Aksjeloven, spesielt

•	 § 2-19 
•	 Aksjeloven § 3-5
•	 Aksjeloven § 3-7

	 -	Regnskapsloven,	skattebetalingsloven,	mm

• Styrets beslutningsmyndighet og representasjon 
       utad

- Styreansvar
- Erstatningsansvar
-	Straffeansvar
- Ansvarsfrihet
- Styreansvarsforsikring
- Tiltak for å redusere risikoen 
   for ansvar

Målsetting for kurset

Det er en 
fordel at flere fra 
samme styre går 
på samme kurs

Kursledere

       Henrik Grung,
                        Partner og styreleder, Steenstrup Stordrange
       Grung er spesialisert innen strategisk juridisk rådgivning, 
	 						tvisteløsning	og	myndighetskontakt	rettet	mot	utvikling
                        og transaksjoner av næringseiendom. 
        Joakim M. Hovet, 
        Partner, Steenstrup Stordrange
	 							Hovet	arbeider	hovedsakelig	med	forretningsjuridisk	
																									rådgivning,	selskapsrett,	omorganiseringer	og	M&A	
        transaksjoner.
                         Ole-Martin Lund Andreassen
        Partner, dr. juris., Steenstrup Stordrange
        Lund Andreassen har spesialkompetanse innenfor 
																									fiskeri-/havbruksrett	og	selskapsrett.	Han	har	hatt	en	
																									rekke	styreverv	særlig	i	fiskeri	og	maritim	virksomhet.
                         Olav Egil Midtgaard, 
        Partner, Steenstrup Stordrange
	 							Midtgaard	har	bred	forretningsjuridisk	erfaring	med	
																									spesialområde	transaksjoner,	særlig	fisjoner,	fusjoner	
                         og  oppkjøp, samt øvrige egenkapitaltransaksjoner. 
                                                        Rolf Bech-Sørensen, 
        Partner, Steenstrup Stordrange
        Bech-Sørensen har lang erfaring som styremedlem i ulike 
                         virksomheter. Han har erfaring fra saker om styreansvar 
                         og har undervist om styrets oppgaver i Styreakademiet. 
                         Eirik Edvardsen, 
        Partner, Steenstrup Stordrange
                         Edvardsen har spesialkompetanse innenfor områdene 
	 							selskapsrett	og	arbeidsrett,	og	har	gjennom	en	årrekke	
																									bistått	næringslivsaktører	innenfor	disse	områdene.
                         Terje Bjørndahl, 
        Partner, Steenstrup Stordrange 
																									Bjørndahl	sine	kompetanseområder	er	særlig	knyttet	til
																									transaksjoner,	selskapsrett,	kontraktsrett	og	
																									restrukturering.	Han	er	rådgiver	for	flere	investorer.
                         Erik Lind, 
        Partner, Steenstrup Stordrange 
																									Erik	Lind	arbeider	primært	med	rådgivning,	kontrakts-
																									utarbeidelse	og	forhandlinger	i	tilknytning	til	M&A,	
																									kapitalmarkedstransaksjoner	og	generell	selskapsrett.
                         Lars Tormodsgard, 
        Partner, Steenstrup Stordrange 
																									Tormodsgard	arbeider	hovedsakelig	med	transaksjoner
                         og generell rådgivning mot norske og internasjonale 
                         klienter innenfor det forretningsjuridiske området.

Husk 5%-rabatten!

Melder du på flere fra 
samme firma får 
du 5% avslag på 

nr. 2, 3, osv.



Kompetanseheving i ledelse og personal 

Praktisk informasjon
Diskutér 

utfordringer med 
andre i samme 

situasjon

Deltakeravgift: Kr. 9.900.- (MVA-fritt) pr. person
Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og forfriskninger i pausene.

Kurset går over to dager, som begge må gjennomføres før mottakelse av kursbevis. 
Det er en fordel om to eller flere fra samme styre deltar på samme kurs.

 
 Salgsbetingelser

•	 Velg arrangement og dato på www.ask-norge.no for å melde deg på
•	 Avgift må betales på forskudd (du mottar faktura)
•	 Påmeldingen din er bindende
•	 Ved	bestilling	fire	uker	før	arrangementet	starter,	oppnås	en	rabatt	på	5%
•	 Bestiller	flere	fra	samme	firma,	oppnås	en	rabatt	på	5%	for	nr.	2,	3,	4,	etc.
•	 Du	kan	melde	deg	av	arrangementet	inntil	4	uker	før	kurset	starter	mot	et	gebyr	på	15%	av	

avgiften
•	 Hvis	arrangementet	skulle	bli	kansellert,	blir	avgiften	tilbakebetalt	100%
•	 ASK Norge forbeholder seg retten til å kansellere et arrangement hvis det er 8 deltakere eller 

mindre

Husk 5%-rabatten!

Melder du deg på 
senest 1 måned før 

kursstart, får du 
5% avslag på 
kursprisen

For fullstendige salgsbetingelser, se www.ask-norge.no

www.ask-norge.no
E-post: post@ask-norge.no
Tlf: 70128606

www.steenstrup.no
E-post: lawyers@steenstrup.no
Tlf: 22814500

Kurssted Oslo Bergen Trondheim Ålesund Tønsberg Tromsø

Vår 19. og 20. apr 21. og 22. apr 26. og 27. apr 5. og 6. apr 28. og 29. apr 20. og 21. sep

Høst 20. og 21. sep 22. og 23. sep 27. og 28. sep 7. og 8. sep 27. og 28. sep 22. og 23. nov

Koferanse-
senter

Scandic 
Edderkoppen

Scandic 
Neptun

Scandic 
Nidelven

Scandic 
Parken

Quality Hotel 
Tønsberg

Scandic 
Ishavshotellet

Kurssted og datoer

Benytt deg av 
spesialprisene våre 

hvis du trenger over-
natting i forbindelse 

med kursene våre



• Omsorgssvikt - Den vanskelige samtalen

• Styrearbeid - styreformann og -medlemmer

• Forhandlingsteknikk 

• Nedbemanning og oppsigelse

• InDesign

• Photoshop

Andre populære kurs fra ASK Norge

• Google AdWords og Google AdSense

• Salg - Grunnleggende

• Strategisk salg - Key Account Managers

• Excel for nybegynneren

• Excel for viderekomne

• Excel for spesialisten Se full kursoversikt på 
www.ask-norge.no

Oslo - Scandic Edderkoppen Trondheim - Scandic Nidelven Bergen - Scandic Neptun

Tromsø - Scandic Ishavshotel Ålesund - Scandic Parken Hotel Tønsberg - Quality Hotel

Våre samarbeidspartnere

Andre populære kurs fra ASK Norge

Se full kursoversikt på 
www.ask-norge.no

Lær av de beste.	Vår	samarbeidspartner	på	juridiske	emner	er	partnere	og	advokater	
fra Steenstrup Stordrange som er et av Norges ledende advokatkontorer. Her får du ikke 
bare	juridisk	spisskompetanse,	men	også	en	uvurderlig	nasjonal	og	internasjonal	
kommersiell	kompetanse	du	drar	nytte	av	gjennom	din	opplæring	fra	ASK	Norge.

Storgata 16,
6002 Ålesund
Tlf. 70132300

E-post: parken@parkenhotell.no

St. Olavs plass 1
0165 Oslo
Tlf. 23155600

E-post: edderkoppen@scandichotels.com

Havnegata 1,
7010 Trondheim
Tlf. 73568000

E-post: nidelven@scandichotels.com

Valkendorfs-
gaten 8,
5012 Bergen
Tlf. 55306800

E-post: neptun@scandichotels.com

Fredrik 
Langesgate 2 
9008 Tromsø
Tlf. 77666400 

Ollebukta	3
3126	Tønsberg
Tlf. 33004100

E-post: ishavshotel@scandichotels.com E-post:	q.tonsberg@choice.no

•	Digital	markedskommunikasjon	og	digital	
   markedsføring - tre moduler

•	Rekruttering,	ansettelse	og	løpende	
			arbeidsforhold

•	Permittering,	oppsigelse	og	avskjed

•	Personaljus

•	Hvordan	bruke	digitale	sosiale	kanaler/medium?
			Blogging,	Facebook,	Google+,	LinkedIn,	mm.

•	Google	Analytics	-	Mål	effekten	av	digital	
   kommunikasjon
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