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STYRETS ÅRSBERETNING 2019 

StyreAkademiet Østfold 

 

Om foreningen 

 

StyreAkademiet Østfold med kontor i Fredrikstad, er en non-profitt-organisasjon. Følgende 6 hovedpunkter 

uttrykker hensikten med foreningens virksomhet: 

 

Visjon: 

 

- Utvikling og vekst gjennom aktivt styrearbeid 

 

Verdier: 

 

- Engasjerende 

- Utviklende 

 

Formål: 

 

- SAØ skal være den foretrukne leverandør av styrekompetanse i Østfold. 

 

Målgruppen: 

 

- Eiere og ledere  

- Eksisterende og potensielle styremedlemmer  

- Private og offentlig eide virksomheter 

- Rådgivere innen styrearbeid 

 

Kanaler: 

 

- Sosiale medier  

- E-post  

- Media 

- Samlinger  

- Webside 

 

Virkemidler: 

 

- Informasjon som fremmer godt styrearbeid 

- Samlinger 

- Medieoppmerksomhet 

- Undersøkelser 

- Kompetanseheving 

 

StyreAkademiet Østfold har siden etableringen i 2003, søkt samarbeid med foreninger, offentlige myndigheter 

og interessegrupper som ser viktigheten av godt styrearbeid.  



 

  
Sponsorer i 2019 har vært: 

 

• DNB 

• GP-gruppen 

• EY 

• Sparebank 1  

• Bilbutikk1 

• Vigres 

• Styreplan 

• Purehelp

Vi retter en stor takk til samarbeidspartnerne og sponsorer som støtter foreningens viktige arbeid.   

 

Samarbeidspartnerne ved utgangen av 2019 

 

• Fredrikstad Næringsforening 

• Sarpsborg Næringsforening 

• Smart Innovation Norway 

• Halden Næringsråd 

• Næringshagen Østfold 

• Drivhuset 

 

I tillegg til kontingent fra personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer, er StyreAkademiet Østfold avhengig 

av økonomisk støtte fra sponsorer.  

 

Medlemstallet i foreningen 

 

Ved utgangen av 2019 hadde foreningen 82 medlemmer, fordelt på 57 medlemmer i styrepoolen, 9 personlige 

medlemmer som ikke er med i styrepoolen, 10 små bedrifter, 3 mellomstore bedrifter og 3 store bedrifter. SAØ 

har et relativt jevnt antall medlemmer, men det er for stor avgang. Stor interesse for foreningens arbeid fører 

samtidig til tilgang, slik at antall medlemmer holder seg relativt stabilt.  

 

Styret 

 

Styret har siden forrige årsmøte bestått av 8 medlemmer, 3 kvinner og 5 menn. Styrets representanter har vært: 

 

• Vidar Såheim, (styrets leder) 

• Charlotte Løken 

• Carine Helgesen 

• Hege Birgitte Bongard 

• Even Jørgensen, 

• Arild Torp  

• Lars Gunnar Fledsberg 

• Bjørn Bakke Nyhus

 

Det er avholdt 4 styremøter og ett årsmøte i løpet av 2019.  

 

Årsresultat 

 

Årsresultatet pr 31.12. 2019 viser et underskudd på NOK 97 568,-. Underskuddet blir forklart og omtalt under 

regnskapet med noter, som vises på de neste sidene.  
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Rettvisende oversikt 

 

Årsregnskapet med noter gir et rettvisende bilde av organisasjonens utvikling og resultat, eiendeler, gjeld og 

finansielle stilling pr. 31.12.2019. 
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Fortsatt drift  

 

Det har oppstått et relativt stort underskudd for foreningen i 2019. Styret er allikevel av den oppfatning at 

fortsatt drift kan legges til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Økonomien er liten, og alle kreditorer har 

fått oppgjør for sine varer og tjenester.  

 

Arbeidsmiljøet/Ansatte 

 

Foreningen har ingen ansatte. Per-Steinar Krogstad har vært innleid som foreningens daglige leder gjennom 

konsulentselskapet Bizraise AS, med tilsvarende 20 % stilling.  

 

Ytre miljø 

 

På bakgrunn av foreningens aktivitet forurenses ikke det ytre miljø. 

 

Korona 

 

Grunnet korona har ikke SAØ vært i stand til å gjennomføre arrangementer og kurs som planlagt våren 2020. 

Vi søker i så stor grad som mulig å forskyve arrangementer og aktiviteter, og ikke kansellere disse.  

 

Arrangementer i 2019 

 

StyreAkademiet Østfold har hatt god respons på sine samlinger også i 2019. Vi har gått bredt ut til både 

medlemmer og nettverk, og invitert til samlingene våre. Gjennomsnittlig deltakelse var 51 personer. De fleste 

deltakerne var ikke medlemmer. Her er en kort oversikt. 

 

Tid og sted: 27. februar kl. 0800 på Quality Hotell Sarpsborg 

Tema: Digitalisering 

Medvirkende: Thomas Trier - leder for digitalisering i Virke. 

Antall fremmøtte: 52 

 

Tid og sted: 14. mai kl. 0800 hos Sparebank1 i Moss 

Tema: Eksportfinansiering og garantier 

Medvirkende: Et samarbeid med Innovasjon Norge, Eksportkreditt og GIEK. 

Antall fremmøtte: 85 

 

Tid og sted: 16. oktober kl. 0800 på Quality Hotell Sarpsborg 

Tema: Ansettelse av daglig leder - styrets viktigste oppgave 

Medvirkende: Carine Helgesen og Andreas Bjørnebye 

Antall fremmøtte: 24 

 

Tid og sted: 11. desember kl. 0800 på Quality Hotell Sarpsborg 

Tema: Presentasjon av «styreundersøkelsen 2019», samt presentasjoner av sponsorer 

Medvirkende: Leder i SAØ, og representanter fra Purehelp og Styreplan 

Antall fremmøtte: 15 

 



 

 

8 

 

Styreundersøkelsen 2019 

 

Høsten 2019 ble 950 bedrifter fra Østfold invitert til å delta i styreundersøkelsen 2019. Resultatene fra 

undersøkelsen ble presentert på Quality Hotell i Sarpsborg 11. desember, som omtalt tidligere i beretningen. 

Det er 3. året StyreAkademiet Østfold gjennomfører styreundersøkelsen. Aktiviteten skal bidra til å sette 

styrearbeid på dagsorden, og samtidig gi svar på størrelse på honorarer, hvilken kompetanse vi finner i 

styrerommet, antall styremøter, styrets rolle osv.  

 

Foreningens tjenester 

 

Utover foreningens hovedvirksomhet som er beskrevet tidligere i årsberetningen, tilbyr SAØ tjenestene under.  

 

Styreevaluering med kandidatsøk i styrepoolen 

 

Styreevaluering med kandidatsøk i styrepoolen starter med at daglig leder eller et styremedlem i 

StyreAkademiet Østfold blir med på et styremøte i den aktuelle virksomheten. Basert på en enkel analyse, 

samtale med eier, og opplevelsen fra møtet, vil StyreAkademiet Østfold danne seg et bilde av virksomhetens 

behov. Deretter vil man introdusere inntil 5 CV-er fra styrepoolen. Denne tjenesten koster kr. 4.500 + moms, 

samt medlemsavgift for den aktuelle bedriften (se priser for medlemskap under). Vi har ikke hatt spørsmål om 

styreevaluering i 2019. For å gjøre denne tjenesten mer relevant arbeides det med en å utvikle en digital løsning.  

 

Kandidatsøk i styrepoolen 

 

Ved forspørsel kan StyreAkademiet Østfold tilby inntil 5 kandidater fra styrepoolen. Denne tjenesten koster kr. 

2.500 + moms, samt medlemsavgift for den aktuelle bedriften. I 2019 har vi formidlet 11 personer fra 

styrepoolen.  

 

Styrepoolen 

 

Styrepoolen består i dag av ca. 57 CV-er. Vårt uttalte mål om å øke til en kritisk masse på minimum 100 

kandidater i poolen. Kvinneandelen i poolen er 32 %. Vårt mål er å øke denne til 40 %. Via daglig leder er CV-er 

i poolen søkbare for bedrifter og organisasjoner med behov for å utvide sitt styre, eller for å erstatte 

eksisterende styremedlemmer. Styreoppdrag honoreres iht. avtale med bedriften. Alle CV-er blir kvalitetssikret 

før de legges ut. Det koster kr. 650 + moms pr. år å være registrert i styrepoolen, og man er da automatisk 

personlig medlem i StyreAkademiet Østfold. Foreningen vil i 2020 utarbeide en forbedret oversikt over 

styrepoolens kompetanse og erfaring.  

 

Priser for medlemskap pr år i 2019 

 

• Privatmedlem / styrepool kr. 650 + mva 

• 1 - 10 ansatte kr. 1.250 + mva 

• 11 - 100 ansatte kr. 2.500 + mva 

• Over 100 ansatte kr. 4.300 + mva
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SAØ - BUDSJETT 2020 
 

           

Beskrivelse Antall Kroner Summer Totalt  

Sponsorinntekter       265000  

Privatpersoner i styrepoolen 50 650 32500    

Privatpersoner utenom styrepoolen 8 650 5200    

Små bedrifter 8 1250 10000    

Mellomstore bedrifter 6 2200 13200    

Store bedrifter 2 4300 8600 69500  

Kursinntekter       30000  

Andre inntekter/tjenester       5500  

Samlede inntekter       370000  

1. Administrasjon 225000        

2. Arrangementer 25000        

3. Kurskostnader 20000        

4. Markedsføring 30000        

5. Regnskap og revisjon 15000        

6. Kontorkostnader 10000        

Andre kostnader/samlede kostnader 5000     330000  

Resultat       40000  
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Styreakademiet 
Østfold
986565191MVA

Resultatrapport
Bruker: Ekstern Regnskapsfører 

(Admin) 
Utskriftsdato: 25.05.2020

Søkekriterie: 
Fra dato: 01/01/2020
Til dato: 12/31/2020

Fra periode: 1.0
Til periode: 4.0

Kontonr Kontonavn Totalt %

3000 Medlemskontigent, avgiftspliktig, høy sats -60 608

3001 Sponsorinntekter, avgiftspliktig, høy sats -70 000

3096 Påløpt inntekt 0

Sum inntekter -130 608 -100

Sum vare/materialkostnad 0 0

Dekningsbidrag -130 608 -100

Sum lønnskostnader 0 0

Sum annen personalkostnad 0 0

Sum personalkostnader 0 0

Sum avskrivninger 0 0

Sum frakt/transport ved salg 0 0

Sum kostnader ved produksjon 0 0

Sum kostnader lokaler 0 0

Sum leiekostnader maskiner/inventar 0 0

Sum kostnadsført verktøy/inventar mv 0 0

Sum reparasjon og vedlikehold 0 0

6702 Honorar rådgivning revisjon 0

6705 Honorar regnskap 0

6790 Annen fremmed tjeneste 72 000

Sum fremmedtjenester 72 000 55

6810 Data/EDB kostnad 5 314

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 3 280

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l 0

Sum kontorkostnader 8 594 7

Sum telefon porto mv 0 0

7300 Seminarer og kurskostander 1 822

7320 Reklamekostnad 1 595

7400 Kontingent, fradragsberettiget 2 500

7560 Servicekostnad 2 500

7740 Øreavrunding -30

7770 Bank og kortgebyr 2 369

Sum andre driftskostnader 10 755 8

Sum driftskostnader 91 349 70

Driftresultat -39 259 -30

8155 Renter/gebyrer leverandører 3

Sum finansposter 3 0

Sum betalbar skatt og EO poster 0 0

Finansposter 3 0

Periodens resultat før disponeringer -39 256 -30

Sum disponeringer 0 0

Disponeringer 0 0

Periodens resultat -39 256 -30
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