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Visjon
Styreforeningen.no skal være 
den ledende og mest 
foretrukne aktør i Norge når 
det gjelder styreutvikling, 
styrekurs, og styrerådgivning, 
samt ledende når det gjelder 
informasjon på internett, 
verktøy og litteratur innenfor 
styrearbeidsområdet

Den norske foreningen for 
styremedlemmer –
Styreforeningen.no er 
partipolitisk uavhengig og har 
som formål å bidra til økt 
kompetanse og profesjonalitet 
for alle med interesse for 
styreområdet, dog særskilt for 
styremedlemmer, ledere og 
eiere samt virksomheter og 
organisasjoner i Norge.

Gjennom målrettede og meget 
godt gjennomførte kurs innen 
styrearbeid og 
forretningsutvikling, herunder 
målrettet satsing på 
autorisasjonsprogrammet for 
styremedlemmer, styreanalyse, 
styrerekruttering, 
styrekonsulentoppdrag og 
styreutvikling, medlemsbaserte 
nettsider og kvalitativ support, 
herunder kvalitativ rådgivning 
innen sentrale 
forretningsutviklingsområder på 
styre og ledernivå, skal 
Styreforeningen.no oppnå og 
vedlikeholde sin visjon

Forretningside Vedtektsbaserte formål
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Ronny Strømnes
Styrekonsulent

• 7 år med eiendomsutvikling og reguleringsarbeid.

• 17 år med forvaltning.

• Leietakeransvar.

• 12 år i kjøpesenterbransjen.

• Styreverv i forskjellige eiendomsselskaper og driftsselskaper.

• 5 år som nestleder i kommunalt foretak.

• 4 år med Event Marketing i Norden, Holland og England.

•Utdannet ved BI og er ingeniør.
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Styrenettverk i Vestfold 

Styrets ansvar og roller
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Hoved ansvar -
Forvaltning av selskapet

• Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

• Skal i nødvendig utstrekning fastsette strategiplaner og 
budsjetter.

• Fastsette retningslinjer.

• Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og holde 
betryggende kontroll med.

– Regnskap

– Formuesforvaltning

• Iverksette undersøkelser det finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver (når dette kreves av et eller flere styremedlemmer)

• Tilsette eller avsette daglig leder.
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Straffeansvar (AL § 19)

Et medlem av styret, som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene 
gitt i eller i medhold av aksjeloven, straffes med:

• Bøter eller under skjerpede forhold med fengsel inntil 1 år.

• For å bli ansvarlig må du ha utvist forsett (”med vitende og vilje”) eller 
uakstsomhet (”burde ha skjønt”)

• Det er samme strafferamme ved grov uforstand.

• Medvirkning straffes på samme måte.

• Det er samme strafferamme for Stifter, medlem av bedriftsforsamling, 
daglig leder og revisor.
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Styrets handleplikt ved tap av egenkapital

Aksjelovens § 3-5

Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og 
omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Det samme 
gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital har blitt mindre enn halvparten av 
aksjekapitalen. Styret skal innen rimelig tid innkalle general-forsamlingen og gi den en 
redegjørelse for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig 
egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå tiltak for 
å rette på dette.

Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd fjerde 
punktum, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.
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Styret som kollektivt organ

• én for alle, alle for én
• hvert styremedlem har                                                                

personlig ansvarsrisiko

Styret

Aksjeselskapet & 
Allmennaksjeselskapet

”Styret iverksetter de undersøkelser 
det finner nødvendig for å kunne 

utføre sine oppgaver.”

Det er hele styret – styret som 
gruppe - som har ansvar og bærer 

risiko sammen!
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Styremedlemmers ansvar - styreforsikring

• Loven åpner for at alle som har tap på grunn av en feil begått av styret,                                                    
kan rette kravet mot enkelte styremedlemmer. (kollektivt ansvar) 

• Som styremedlem kan du ved konkurs eller andre økonomiske 

sammenbrudd stilles til ansvar med hele din personlige formue, også på 

grunn av uaktsomme handlinger eller unnlatelser, og uten at det foreligger brudd på aksjelov eller 
vedtekter. 

• STYREANSVARSFORSIKRING, SKATTEFRI FORDEL FOR STYREMEDLEM? – FRADRAG FOR SELSKAP?

Betalt premie for styreansvarsforsikring er ikke noen skattepliktig fordel for det enkelte 
styremedlem. For selskapet er det full fradragsrett for premien. 

Dette gjelder også i aksjeselskap der samme person er både eneaksjonær, styreleder og ansatt.

Under 5 % av 
styremedlemmer i 

Norge har en 
styreansvarsforsikring. 
Snittet i EU ellers er ca 

92 %

Ref.1 Ref.2

http://www.risanger.no/firma/styremedlem-enorm-risiko-uten-forsikring
https://www.bmf.no/PortalPublisher/showpage.jsp?page=Link&structureid=Meny&structureitem=Styreansvarsforsikring
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Styreinstruks og retningslinjer for styrearbeid

Aksjeloven § 6-23:
”I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, skal styret 
fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid 
og saksbehandlingen”

”Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som 
skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter 
overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling 
og møtebehandling.”

Uansett om kravet til styreinstruks er tilstede:

Styreinstruks eller retningslinjer for styrets arbeid 
burde ethvert styre diskutere, avklare og fastsette,
også styreansvarsforsikring.
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Hvem er i – og hvem deltar i styrerommet?

Hva skjer rundt styrebordet?

Styringsarbeid

eller ledelse?

Klare eller 
diffuse roller?

Klare eller 
diffuse oppgaver?
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Styrebordet
Styreleder

Daglig leder
styremedlem? / ikke styremedlem?

Eier(e)
eierrepresentanter

Ansattvalgte 
styremedlemmer

Revisor

Administrasjonen

MAKT

TRYGGHET

Styrekonsulent 
(Advicery board consultant)

Det verdiskapende styret:
Hvilke påvirkningsmuligheter har:

Styremedlemmer?
Styreleder?

Daglig leder?
Andre?

Hvem eier 
styrebordet?

Rolleavklaringer er vesentlig

i og opp mot styret! 

Hvor tas, og hvem tar, de reelle 

og vesentlige avgjørelser i og 

for selskapet? 

Pondusstyring på gang?

Styregissel du? Andre?

Styrenikker? Når er du det?
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Tid, en knapp faktor

Tenk på hvor mye tid i styremøtet man bruker på regnskap og historikk.

Fortid

Nåtid

Fremtid

Det er i fremtiden fortiden skapes
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Kreativitet

Skaperverk?

Oppfinnelse?

Forretningsmessig kreativitet?

Produktkreativitet?

Markedsmessig kreativitet?

Salgsmessig kreativitet?

Finansiell kreativitet til å lykkes?

Organisasjonmessig kreativitet?

”Der alle tenker likt – tenker ingen” 

Zipgreen
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Grenland 
konferansesenter  
Ny avdeling fra 
01.10.2014

Bryggetorget 1 –
Aker Brygge

Vi har eget 
Autorisasjons-
program for 
styremedlemmer 

Velkommen til en 
dialog om hva vi kan 

bidra med!

Ronny Strømnes
Styrekonsulent
M: 95000 300


