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Mine første styreerfaringer….

 2004: fikk forespørsel om å si ja til å velges inn i NHO Reiseliv MIDT NORGE

 Pga. at jeg da satt som salgssjef i Choice hotel på Hotel Grand Olav.

 Bransjerelatert – de skulle ha inn noen fra hotell

 Spennende og lærerrikt

 Måtte sette meg inn i saker jeg tidligere ikke hadde vært oppmerksom på

 Satt der i 4 år

Trøndelag Reiseliv fra 2006 – 2012 – de ville ha inn en hotell direktør fra Trondheim og 

det ble da meg. En spennende fase med en stor endring av organisasjonen. 

Cruise, Convention, Granåsen, Nærinsgforeningen og nå Kunsthall…



Hvorfor sitter jeg i disse styrene?

 Læring – jeg må sette meg inn i ny kunnskap

 Bidra med det jeg kan inn i en annen organisasjon

 Gir meg personlig utvikling på mange plan

 Inspirerer meg til å yte mer i min egen jobb

 Nettverk som kan hjelpe meg i andre saker og prosjekter

 Kan delta i utviklingen av selskapene på en eller annen måte – som igjen 

inspirerer





Hvordan har jeg kommet inn?

 Pga. de rollene jeg har hatt i arbeidslivet og via nettverk og synlighet i ulike 

arenaer

 Være positiv



Er varamedlem en enklere jobb?

Personlig anbefaler jeg det ikke – hvis vara KUN bli kalt inn ved fravær.

Man får da bare med seg litt av sakslisten og må forbereder seg mer til hver 

gang.

MEN samtidig kan dette være en vei inn til en viktig styreplass



Hva er mitt bidrag inn i de ulike styrene?

 Kommer med innspill som kan bidra til at leder ser nye nyanser både i sitt 

team og for selskapet generelt

 Spørre og være nyskjerrig

 Nytenkning



Utfordringer ved å sitte i styrer:

 Tar tid

 Prioritering

 Må lese dokumenter for å sette seg inn i saker

 Noen styrer har lange møter

 Kan til tider være vanskelig å prioritere

 Man er medansvarlig for tallene i de selskapene man sitter i styret til




