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Kurs i praktisk styrearbeid. 

Styreakademiet Østfold tilbyr 6 timers kurs i praktisk styrearbeid 10. mars 2020, på Quality Hotell 

Fredrikstad kl. 0900 til 1500.  

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av 

forelesninger, eksempler, workshop og 

diskusjoner. Kurset koster kr. 4.990 + mva. for 

medlemmer i SAØ, og kr. 6.990 + mva. for ikke 

medlemmer. Lunch er inkludert i prisen. 

Medlemskap i StyreAkademiet Østfold koster kr 

690 + mva.  

Kursholder er SAØ sin samarbeids-partner på 

styreopplæring, Vidar Andersen. 

       Kurset tar for seg følgende temaer: 

• Innledning, selskapsformer, hierarkiet i norsk 
lovgivning 

• Styrets oppgaver og plikter 

• Styremøter 

• Hva skjer mellom styremøtene? Case: Hva er det 
gode styret? 

• Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og 
evaluering 

• Styrehonorar 

• Strategiprosessen i styret 

• Generalforsamlingen 

• Økonomi og administrasjon 

 

Vi går kronologisk gjennom: 

• rekkefølgen i styrearbeidet 

• ansvar og oppgaver for daglig leder og styret 

• styresammensetning 

• styrehonorar 

• styreansvar 

• styreforsikring 

Andre viktige temaer du vil lære om er:  

• gjennomføring av generalforsamling 

• økonomirapportering til styret 

• økonomiske faresignaler 

• styrets strategiarbeid 

• selskapets IT-sikkerhet 

 
 

Vidar Andersen er Diplomøkonom fra BI med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, 

samt revisorstudium og autorisasjon som regnskapsfører. Andersen er forfatter av flere 

styrebøker, bl.a Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef 

i Fredrikstad Kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS.  

Han er i dag partner i Concepta Partner AS som arbeider med regnskap, økonomi og 

selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Holder en rekke foredrag, 

samt en aktiv kursholder innenfor styre- og økonomiområdet og får alltid gode tilbakemeldinger 

som kursholder. 

 

 

 

 

Vidar Andersen 

 

Det er plass til 25 personer på kurset, og deltakerne får utdelt kursbevis. Meld deg på i dag på denne linken: 

https://app.easyquest.com/q/Zx39D eller til ostfold@styreakademiet.no  / 90 13 55 11 innen 1. mars. 
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