
 

 

 

  Invitasjon 

25. april 2017 kl. 17.45-20.00 
 

NB sted: Lokalene til KPMG; Nordre Fokserød 14 Sandefjord 
 

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 

styrenettverket og Emil Eriksrød R8 Gruppen 

 
18.15    Innlegg 1: KPMG: Revisors rolle i forhold til styrearbeid i ulike selskap 
 

 

 
 

KPMG VESTFOLD 
KPMG er et av verdens ledende revisjons- og 
rådgivningsfirmaer – en global kunnskapsorganisasjon 
med over 150 000 ansatte i over 150 land. KPMG 
leverer revisjons- og rådgivningstjenester gjennom tre 
forretningsområder; revisjon, rådgivning og 

skatt/avgift. I Vestfold er vi representert med 40 
dedikerte ansatte. 
SIV KARLSEN MOA, PARTNER KPMG VESTFOLD  
Siv har revisjonserfaring fra en rekke større og 
internasjonale kunder på Østlandet, herunder 
børsnoterte selskaper, sparebanker, samt kommuner og 

kommunalt eide selskaper. Hun bred erfaring innenfor 
blant annet intern kontroll, rapportering, IFRS-

konverteringer, due diligence, omstruktureringer og 
generasjonsskifter. 

 
19.00  Nettverkspause, mingling og enkel servering  
 
19.15  Innlegg 2: Sensonor: Internasjonalt teknologiselskap med NASA på kundelisten

  
 

 

Teknologi selskapet Sensonor fra Horten 
Kom og hør en spennende reise om applikasjoner og 
hvordan de fungerer med tanke på styring og 
stabilisering. Vi omgir oss med avanserte applikasjoner 
som har behov for styring og stabilisering. Nøyaktige 
sensorer benyttes i roboter, satellitter, medisinske 

presisjonsverktøy og førerløse kjøretøy. I verden finnes 
det kun et fåtall produsenter av slike sensorer. 

Sensonor i Horten er en av disse.   
 
Hans Richard Petersen, VP of Sales & Marketing 
Petersen har lang erfaring fra en rekke lederroller i 
Sensonor. Han har styreerfaring fra teknologimiljøet i 

Horten, herunder NCE Micro- og nano teknologi. 
 

19.55  Neste styrenettverkstreff 19. sept. i lokalene til Henriksen-orientering 
 

 

Klikk er for påmelding til arrangementet 

https://goo.gl/forms/V4PtNJYNjhmrgBoH2

