Næringstreff
Som en videreføring av fjorårets suksessfulle styrearrangement med Kjell Standal og tema «Hvorfor er de beste best», inviterer vi i år til tema

Den som ikke endrer seg, dør!

for eiere, ledere, styrerepresentanter og andre med interesse for styrearbeid
Sted og tid: Prøysenhuset, Prestvegen 1, Rudshøgda
6. desember 2016, Kl. 08.30 – 12.30 og avsluttes med lunsj
Kl. 08:30

Registrering og kaffe

Kl. 09:00

Velkommen ved Heidi T. Karlsen, styreleder, StyreAkademiet Innlandet

Kl. 09.10

«Den som ikke endrer seg, dør» ved Kjell Standal, en av Norges dyktigste
innen temaet ledelse og styrearbeid. Standal retter blikket mot samspillet
mellom daglig leder, styret og eiere, og bruk av rett kompetanse

Kl. 10:10

Beinstrekk

Kl. 10:35

Kjell Standal fortsetter

Kl. 11:35

«Våre erfaringer med bedriftenes endringsprosesser» ved
Jan Sverre Seierstad, Totens Sparebank

Kl. 11:55

«Advokaters plass i bedriftens endringsprosesser» ved
Richard Søfteland Jensen, Advokatfirmaet Alver AS

Kl. 12:15

Avslutning

Kl. 12:30

Lunsj i Kafé Julie

Heidi T. Karlsen er til daglig næringsrådgiver i Ringsaker kommune, og er
StyreAkademiet Innlandets leder. StyreAkademiet er en arena for aktører
med interesse for styrets utfordringer, oppgaver og roller. StyreAkademiet
er representert i store deler av landet, og er en frivillig og uavhengig
medlemsorganisasjon.
Kjell Standal har i mange år vært hovedforeleser i «Styrekompetanse» for
Handelshøyskolen BI og NHOs Female Future og Global Future prosjekteter.
Han er også rådgiver for styrer og driver styreopplæring. Av utdannelse har han
Masterprogrammet «Det verdiskapende Styret», og er cand. mag. med pedagogikk,
psykologi, språk og samfunnsfag i fagkretsen.

Jan Sverre Seierstad er banksjef for bedriftsmarkedsavdelingen i Totens
Sparebank. Han har bachelorutdanning fra Høgskolen i Hedmark, og har
tidligere lang erfaring som senior bedriftsrådgiver i Totens Sparebank, og
ledererfaring fra Felleskjøpet.

Richard Søfteland Jensen er advokat, partner og styreleder i Advokatfirmaet
Alver AS. Han arbeider bl.a. med forretningsjuridisk rådgivning til små- og mellomstore virksomheter i Innlandet, herunder innenfor selskapsrett, kontraktsrett,
entrepriserett og fast eiendom. Han har, og har hatt styreverv i lokale
virksomheter, og har tidligere vært leder av kontrollkomiteen i Totens Sparebank.

Bindende påmelding: innen 1. desember 2016 på http://styreakademietinnlandet.no/about.html
Deltakeravgift kr 500,-/kr 150,- for medlemmer i StyreAkademiet, faktureres.
Spørsmål kan rettes til styret i StyreAkademiet Innlandet:

Heidi T. Karlsen: tlf. 916 26 968, Sigbjørn Hemstad: tlf. 901 54 175,
Amund Kristoffersen: tlf. 917 78 884, Stein Tessem: tlf. 990 38 721 eller Leon Esfahani: 911 30 011

http://www.styreakademietinnlandet.no
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