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Økonomi
Kontakt økonomiredaksjonen:
okonomi@adresseavisen.no ● Telefon 07200

Valuta
Aust. dollar AUD 5,42 5,44 s
Danske kr. DKK 110,23 110,92 s
Euro EUR 8,23 8,28 s
Jap. yen JPY 5,83 5,79 t
Kan. dollar CAD 5,43 5,42 t
Br. pund GBP 9,99 9,99 n
Svei. francs CHF 674,86 679,03 s
Svenske kr. SEK 93,17 93,44 s
US Dollar USD 5,99 5,96 t

Oljepris siste år
Siste: 108,10 (+0,34%)

06.03 07.03

Mars 2013 Mars 2014

Tominutters
21kvinner. To minutter hver til å overbevise næringslivs-
lederne om at nettopp dette er riktig kvinne for deres styre.

Kvinnedagen Synliggjøring av kvinner for styreverv

I sørtrønderske styrer er det fortsatt
bare 24 prosent kvinner. Bare elleve
prosent av styrene i fylket har kvinnelig
leder.
– Vi skal etablere rundt 20 nye bedrifter
innen olje- og gassbransjen de kom-
mende årene, så mange nye styrer skal
fylles med kvalifiserte styremedlemmer,
sier Thor-Egil Five,partner i Proventure.
Tidligere i uka var han én av rundt 30

styreledere og næringslivsledere som
møtte på pitching av kvinnelige styreme-
dlemmer, i regi kvinnenettverket Gronett
i Næringslivsforeningen i Trondheims-
regionen (NiT). Gronett har sommål å få
flere kvinner inn i trønderske styrer og
lederstillinger. En pitch er i en kort fram-

føring foran en potensiell sam-
arbeidspartner. I lø-

pet av noen fåmi-
nutter skal du
få andre til å
se potensia-
let i deg og
dine tanker.

Selvsikre og
kompetente
Det summer i
stemmer, dette er

en ettermiddagen for
nettverksbygging og åbli

synlig. I Handelsstandens
hus i Dronningensgate i Trond-

heim har de samlet seg. Møterommet i
fjerde etasje har stoler langs hver lang-
side, på den ene siden sitter kvinnene
som snart skal opp og presentere seg. I to
effektiveminutter.På den andre siden sit-
ter de som rekrutterer styremedlemmer.
Det er som speed-dating, men bare for

næringslivet, og profesjonelt. Noen av
kvinnene innrømmer de er litt nervøse.
Men alle er likevel selvsikre og kompe-
tente. Snittalderen blant kvinnene er 48

år, og lederne som blar gjennom cv-ene
de har fått, ser mye kunnskap. Utdan-
ning, lederjobber og verv.

Girlpower og snitter
Det skjer alfabetisk. Randi Bakken (58)
er første kvinne opp.Signalet går, stoppe-
klokka startes.
– Jeg er genuint opptatt av styrearbeid,

begynner gründeren av Randisign. Hun
er godt igang.
Pling! Janne Rødsand Helling fra nett-

verkets fagråd slår på ett glass, det betyr
at det kun er ti sekunder igjen. Bakken
snakker enda fortere.
– Dialog og refleksjon er mine vik-

tigste egenskaper, rekker hun å avslutte.
Applaus,kvinnenehar bestemt at det skal
klappes velfortjent etter hver lille tale.
To minutter kan virke lenge, men ikke

når duharmye du skulle ha sagt.Hva kan
jeg? Hva kan akkurat jeg bidra med i ditt
styre?
Det er pause, påsmurte snitter, juice i

glassene og kaffe i koppene.
– Dette er girlpower, sier kommunal-

råd Merete Baustad Ranum (48) og ser
seg rundt. Selv har hun solgt seg innmed
at hun både er jurist og politiker.
– Det er fint om det skjer direkte-

koblingermellomkvinner og styrer i dag.
Men det er også viktig at vi backer hve-
randre opp, framsnakker hverandre og
husker på hverandre når noen trenger en
dyktig kvinne,mener Ranum.

Se forbi gutteklubben
Statistikk viser at det smått om senn blir
flere kvinner i styrer og ledelse. Men det
er fortsatt flest menn. Sør- og nordtrøn-
derske næringsbedrifter har henholdsvis
24,2 og 22,9 prosent kvinnelige styreme-
dlemmer, opp fire prosentpoeng i sør og
1,8 prosentpoeng i nord fra 2005.
– Det har ikke vært den store endrin-

Koch var tilstede under pitchingen til
Gronett, og snakket etterpå til kvinnene
om hvordan de kan bli med i styrer, og
hva det innebærer.

Kochs beste tips for å få styreplass:

1. Du bør ha ledererfaring. En av de vik-
tigste oppgavene til styret er å gjøre bed-
riftens ledelse god, skal du klare det bør
du selv være høyt oppe i en organisasjon.

2. Du må bli sett. Hvis ikke blir du ikke

spurt om å sitte i et styre. Si ja til å holde
foredrag, ta ordet og sørg for at du blir
lagtmerke til.

3. Du må ha nettverk. Vær der det skjer,
der beslutninger tas. Kom i posisjon, vær
modig og ta sjansen, det skjer ikke av seg
selv.Det er ikke nok å være nevnt i en sty-
redatabase sammenmedmange andre.

Når du sitter i styret:

1. Du må ha tid og anledning. For ja, det
tar tid. Det holder ikke å ha lyst. Mange
kan synes det er vanskelig å kombinere
både jobb og styreverv med familieliv,
men det handlermye omprioritering.

2. Du må være engasjert. Å sitte i et

Byggnettverk ogbli sett
Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris
Media, har disse tipsene til kvinner
som vil inn i styrer.

Selger seg selv: Gry Møller Fyrileiv, salgsleder i Powel, vil
gjerne ha styreplass. Tidligere i uka brukte hun to minutter på
å fortelle styre- og næringslivsledere hvorfor de bør velge
nettopp henne til styret sitt. Foto: GLEN MUSK


