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Hva kreves for å få et styreverv ?

Visindi

GROnett



Visindi

• Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr 

bevissthet, visdom og kunnskap

• Visindi ble etablert  i 2004 og er representert i Oslo, 

Stavanger, Bergen og Trondheim som en av landets 

ledende aktører innenfor lederutvelgelse, 

lederutvikling og styreevaluering

• Visindi har et betydelig internasjonalt nettverk, og er 

partner i  INAC – Executive search worldwide, 

representert på 70 steder i 40 land. www.inac-global.com

• Visindi har ca 40 ansatte, hvorav 11 researchere. 

• Visindi er 100% eid av partnere som arbeider i 

selskapet.

• 12.000 gjennomførte intervju i 2014
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http://www.inac-global.com/
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Styret

• En av de viktigste institusjonene i kapitalismen.  Hovedoppgaven er å 

ivareta relasjonen mellom aksjonærene som eier selskapet og 

managementet som driver det.

• Dette betyr å overvåke om management tilfredsstiller oppgaven, om 

det er misbruk (fraud).  Tilby strategisk rådgivning som inkluderer 

ansettelse av management og kjøp av konkurrenter.



Eierne

Kandidatene

Spillereglene

EN INNFALLSVINKEL
TRE PARTER – HVA VET VI OM DEM
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Konteksten

• Aksjelov – Forvaltningsplikt, tilsynsplikt, Opplysningsplikt

• Strategiarbeid, kontrollorgan, serviceorgan

• Eiermodell – familieeid, ASA

• NUES

• IFRS, Sox, Basel

• Livsløpsfasen til en bedrift, oppstart, tidlig fase, driftsmodus, moden.

• Styreansvar – lett å overse. Vi har allerede fått dom på erstatningsplikt 

fra styremedlemmer.



Framvekst av Corporate Governance

1. Svakt Management og dårlig kontroll fra styret avslørt i flere store 

skandaler siste 10-15 år

2. Tendenser til Gruppetenkning

3. Dårlig klima – mangel på åpenhet har skapt kultur hvor man ikke kan 

opponere

4. For dårlig kompetanse og tenkning på langsiktige mål har ført selskapet 

ut av kurs

5. Det er økt oppmerksomhet fra myndighetenes side for mer åpenhet og 

kontroll

6. Tilgang på informasjon i samfunnet gjennom ny teknologi gjør at 

selskapet selv bør presentere sammenlignbar / verifiserbar informasjon
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De som skal rekruttere

• Viktig å være oppmerksom på etterspørselsessiden….

• Mange forespørsler er lite klare i hva en ønsker å oppnå. Det er lite 

helhet i styresammensetningen.  En av grunnen til at vi får homogene 

styrer og nødvendig framvekst av corporate governance

• Nettverk er største rekrutteringsarena

• Ønsker man diversifikasjon bør man ha minst to kvinner

• NYSE forlanger transparence ikke bare på hvem som er rekruttert men 

også hvordan de er rekruttert

• Rekruttering kan ha for mye å gjøre med relasjoner og for lite med 

kapasiteten til å bidra

• Usa – sannsynligvis nær 80% ”by word of mouth” Norge mindre andel, 

men likevel den vanligste

• Knus mytene til de som rekrutterer – viktig bidrag fra GROnett
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Vår erfaring

Det kreves det samme som for menn, men fortsatt er det noe større 

etterspørsel etter kvinner enn menn.

Tung ledererfaring gir større muligheter

Hvis ledererfaringen ikke er tung er det avgjørende å få frem 

spisskompetanse, bransje, fag internasjonal erfaring, politisk kompetanse, 

nettverk

Tilgjengelighet, kapasitet og motivasjon

Rolleforståelse (styrets rolle)

Referanser (personer) som er kjente for de som velger styret.

Generalistkompetanse er alltid viktig, men vektlegges dessverre lite i 

utvelgelsesfasen – fokuser på det du tror eier er opptatt av og bruk 

generalistkompetanse hvis du blir valgt.��
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Tre viktige aksjoner

A) Vær kvalifisert - dette trenger ikke være formalkompetanse, men å ha 

et profesjonelt rykte er viktig og kanskje et første steg.

Vær tydelig (for deg selv og andre) på hva du er kvalifisert for.

Industri / sektor ekspertise

Geografisk kunnskap

Spesiell erfaring

Fagkunnskap (finans, jus, marketing, salg, sosiale media, fusjoner, oppkjøp, IPO

Det viktigste et styre gjør er å sørge for at riktig lederskap/management er på plass. Hva 

er din kunnskap om personer, relasjoner, organisasjoner.
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De som skal bli valgt

• Er de damene som er aktive i nettverk og i styrer mindre attraktive enn 

menn?

• Noen organisasjonsformer krever valg blant medlemmer. Er du 

medlem. Vær aktiv – bli valgt på samvirkeorganisasjon,  sparebank, 

forsikring, Coop, Felleskjøpet, samvirkelag, frivillige lag og foreninger

• Ha en egen cv rettet for rekruttering til styre – spiss kompetansen

• Sitter du i et styre, vær aktiv for å få inn andre kvinner

• Deltar du i lokalpolitikken

• Hvem leser næringslivsavisene – DN, Finansavisen
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De som vil ha styreverv

B) Nettverk

Om du gremmes av ordet nettverk er det sannsynligvis vanskelig for deg 

å komme i posisjon. 

I usa er ca to tredeler av styremedlemmene i børselskaper rekruttert via 

rekrutteringsselskap, i Norge er tallet sannsynligvis under 6%.

Revisjonsselskapene, equity selskap, bankene vel så mye rådgivere i 

slike prosesser.

Sjekk ut forskjellige selskap – hvor mye kan du om dem?

Hvilke børsnoterte selskaper har vi i midt Norge??
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De som vil ha styreverv

C) Vær Synlig

Når tar du ordet? Spør du, deltar du i debatten, har du innlegg på 

konferanser? Hvordan bruker du sosiale media – (henviser til til 

kvartalsrapporter som blir presentert i morgen)



TrønderBørsen

Salmar Polaris

Det Norske EMGS

Q-free NTS

NRS Nordic Semiconductor

Melhus Sparebank Sparebank1 SMN


