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Forberedelse, 
gjennomføring og
avslutning av 
styremøter
INTRODUKSJON TIL DAGENS WORKSHOP



Aksjeloven
A § 5-5
A § 5-6

A § 6-12
A § 6-13
A § 3-4
Spesialbestemmelser

A § 6-14
A 6-15

Kap.5 
Generalforsamling

Kap.6           
Selskapets ledelse



Eierne, styret og daglig leder - handlingsrom

Daglig ledelse – drift av selskapet, 
formuesforvaltning og regnskap

Oppgaver som ligger under styret
+ Saker av usedvanlig art eller stor betydning 
for selskapet

Oppgaver som ligger til generalforsamlingen
+ Saker utenfor selskapets vedtektsbestemte 
formål



Eierne, styret og daglig leder 
– sentrale oppgaver

• Fastsette vedtekter
• Finansiere EK
• Kontroll/tilsyn

Eierne
• Planlegging
• Organisering
• Kontroll/tilsyn

Styret
• Gjennomføre
• Forberede
• Rapportere

Daglig leder

Rekruttere og avsette 
styret

Rekruttere og avsette 
daglig leder

Rekruttere og avsette 
administrasjonen

Instruksjonsrett



Fra 
strategi

Intern analyse
Hvordan understøtte styrker?
Hvordan håndtere svakheter?

Ekstern analyse
Markedsfokus
Hva står vi for?
Hva skal vi gjøre – og for hvem?

Fra planer til realisering
Hvordan skal vi gjennomføre?
Med hvilke ressurser skal vi 
gjennomføre?

Rapportering til eier

Vedtektene setter rammer for virksomheten



Til 
Årshjul

• Årsregnskap
• Generalforsamling

• Kvartalsrapport

• Strategi- og 
virksomhets-
gjennomgang

• Premisser for 
budsjettprosess

• Kvartalsrapport

• Evaluering styret og 
daglig leder

• Internkontroll
• Kvartalsrapport

• Handlingsplan
• Organisasjonsplan
• Budsjett
• Kvartalsrapport

Q4 Q1

Q2Q3



Dagens tema

Forberedelse

Gjennomføring

Etterarbeid



Hvorfor er disse 
problemstillingene 

viktig for 
selskapet?



Forberedelse

HVILKE SAKER LEGGER DERE 
FREM FOR STYRET?

HVEM BESLUTTER HVILKE 
SAKER SOM SKAL 

FREMLEGGES?

HVEM FORBEREDER? HVA (HVILKET 
MATERIALE/FORMAT) 

LEGGES FREM FOR STYRET?



§ 6-20. Krav om styrebehandling mv
(1) Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under 
styret.
(2) Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte 
saker.

§ 6-21. Forberedelsen av saker
(1) Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med 
styrets leder.
(2) En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende 
behandlingsgrunnlag.

§ 6-22. Varsel om styrebehandling
Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.



Gjennomføring HVEM STYRER MØTET 
(MØTELEDELSE)?

HVORDAN 
BEHANDLES DEN 
ENKELTE SAKEN?

DAGLIG LEDERS 
ROLLE I 

STYREMØTENE

ADMINISTRASJONENS 
DELTAKELSE I 

STYREMØTENE



§ 6-19. Styrets saksbehandling
(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

(2) Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en 
samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og 
daglig leder kan kreve møtebehandling.

(3) Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller 
varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

(4) Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å 
uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.



§ 6-24. Når kan styret treffe beslutning
(1) Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede 
eller deltar i styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene.
(2) Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt 
mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.
(3) Har noen forfall og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

§ 6-25. Alminnelig flertallskrav
(1) En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i 
behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som 
møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en 
endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.
(2) Strengere stemmeregler kan fastsettes i vedtektene.



Ulike typer saker
Vedtakssaker

Orienteringssaker

Drøftelsessaker



Ulike typer vedtak
Styret fatter vedtak

Styret tar saken til etterretning

Styret tar saken til orientering



Ulike typer vedtak
Styret fatter vedtak – her tar styret en beslutning
Eks. godkjenne budsjett, godkjenne årsregnskap, 
vedta investeringer, vedta strategi- og 
handlingsplaner

Styret tar saken til etterretning – her følger styret 
opp sitt tilsynsansvar

Eks. godkjenne tertialsrapportering fra daglig leder
Styret tar saken til orientering – dette er saker som 
i større grad er begrunnet i at daglig leder ønsker å 
informere styret om status/hendelser innenfor den 
daglige ledelsen, uten at styret skal bevilge midler 
eller utvide daglig leders mandat

Eks. markedsutvikling, status teknologiutvikling, 
rentebilde, hendelser i organisasjonen 



Etterarbeid
Protokoll
◦ Utarbeider dere dette?
◦ Hvem utarbeider?
◦ Hva tas inn i protokollen?

Hvordan følges styrets                                                            
vedtak opp?



§ 6-29. Styreprotokoll
(1) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og 
sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal fremgå at 
saksbehandlingen oppfyller kravene i § 6-24.
(2) Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og 
imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin 
oppfatning innført i protokollen.
(3) Protokollen skal signeres av alle de medlemmer som har deltatt i 
styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutning truffet i 
møte, kan styret velge to til å signere. I så fall skal kopi av protokollen sendes 
samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt 
i protokollen.
(4) Protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid.



Formålet med styrets vedtak – og 
protokollen

• Fastsette vedtekter
• Finansiere
• Kontroll/tilsyn

Eierne
• Planlegging
• Organisering
• Kontroll/tilsyn

Styret
• Gjennomføre
• Forberede
• Rapportere

Daglig leder

Rekruttere og avsette 
styret

Rekruttere og avsette 
daglig leder

Rekruttere og avsette 
administrasjonen

Instruksjonsrett



Oppsummering
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