
 

 

 

  Invitasjon 

19 . september 2017 kl. 17.45-20.30 
 

NB sted: Lokalene til H. Henriksen AS, Trelleborgvn. 15, Tønsberg 
 

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er et felles initiativ fra Econa, Tekna og Advokatforeningen. Vi 
inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er 
hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.  

 

 
17.45    Registrering 
18.00    Velkommen, ved Styrenettverket i Vestfold, representert ved adv Lasse Jensen  
 
18.15-1845    Omvisning i Lokalene til H. Henriksen AS 
 

1845 Innlegg 1: H. Henriksen AS Bedriftspresentasjon, og innlegg om samfunnsansvar 
 

 

 
 

Henriksen 
Historien til H. Henriksen Mek. Verksted A/S, går 
tilbake til 1856, og er en av Tønsbergs eldste 
eksisterende bedrifter. Selskapet leverer spesialiserte 

produkter til kunder over hele verden. H. Henriksen har 
i dag fire virksomhetsområder: Løftekroker, REBS 
(bordingssystemer til skip og plattformer), Maritime og 
Spillrecs (utstyr til bruk ved oljesøl til havs). I dag er 
den viktigste kunden og referansen den britiske 
marinen, ved Deres bruk av "Henriksen Hook".  

 
Henrich N. Henriksen styreleder og eier 
Henriksen har lang erfaring fra lederroller i selskapet H. 
Henriksen AS. Han har styreerfaring fra flere sentrale 

selskaper, herunder H. Henriksen AS og Wilhelmsen 
Chemicals AS. 

 

19.30 Nettverkspause, mingling og enkel servering  
 
19.50 -20.30  Innlegg 2: NHO Vestfold: Bedrifters samfunnsansvar  
 

 

Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold 
Når vi snakker om bedrifters samfunnsnytte tenker vi 
ofte på hvordan de bidrar med læreplasser, støtter 

organisasjoner som Leger uten Grenser og barnehjem i 
utlandet, samt er sponsorer av idretts- og 
kulturarrangementer. Noe som selvsagt er positivt. 
Men den viktigste samfunnsnytten som bedriftene 
bidrar med er den jobben de gjør hver eneste dag ved 
å skape arbeidsplasser og verdier - og dermed faktisk 

sikre den norske velferdsstaten. Bevisstheten hos «folk 
flest» om dette forholdet er dessverre lav, og Kristin vil 
bl.a. vise dette i form av en del undersøkelser som 
NHO har gjort, i tillegg til å vise hva bedrifter som H. 
Henriksen bidrar med. Også må vi ta diskusjonen om 
hvordan vi som bedriftsledere og styremedlemmer kan 
øke folks forståelse av viktigheten av norsk næringsliv 

 
19.55  Neste nettverkstreff 7. nov, Tenden Advokatfirma - orientering 

 

 

Klikk er for påmelding til arrangementet 

https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nsberg
https://goo.gl/forms/V4PtNJYNjhmrgBoH2

