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Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Merete F. Sundgaard 

Gjester Einar Henriksen, Rotaryklubb 

Tre minutter Knut Gundersen slo et slag for årets TV-aksjon som går til inntekt for Amnesty 
International. NrK har lagt opp til bykamp mellom Hamar og Lillehammer. Er 
blant annet giverstafett i næringslivet. 25. oktober er hoveddagen for 
aksjonen. Denne kampen må Lillehammer  prøve å vinne. 
Øistein Lind: Neste uke besøk på Vandrerhjemmet med litt sosialt samvær. 
Kan få dagens suppe til 69 kroner. Loddtrekning. 

Annet Anne W. Henriksen sa litt om FNs jentepris som Yawar Bokhari ble nominert 
til før han døde. Klubben har sendt støtteerklæring. Vi er invitert til 
Kunstnernes Hus i forbindelse med prisen. De som har lyst til å komme, sier 
ifra til Anne. Prisen deles ut til en som har gjort noe spesielt for 
kvinner/jenter i verden. 
Svein Bergum markedsførte karrieredagen på HiL fredag  2. november. Er 
åpent for alle interesserte. 
Orienterte om programmet fremover. 

Hovedtema Chanel fortalte om seg selv. Ingebjørg  Boye snakket om styrearbeid. 

Foredragsholder Chanel (utvekslingsstudent), Ingebjørg Boye 

Kort om foredraget Chanel fortalte om Canada. Er fra Newfoundland. Fortalte om 
de ulike provinsene i landet. Er fra et sted som heter 
Thompson. Er en by med 15000 innbyggere. 
Ingebjørg Boye, HeB Consulting AS holdt foredrag om styret 
og styrearbeid. Hva kan en bedriftsleder bruke et styre til 
og hvorfor skal man ha et styre? 
Er styret en lovpålagt byrde og en sandpåstrøer, eller er 
det en bidragsyter til bedre resultater og økt 
konkurransekraft? Hvordan etablere et aktivt styrearbeid i 
bedriften som bidrar til at bedriften når sine mål. 
Alle aksjeselskaper er underlagt aksjeloven og må ha et 
styre. Mange aksjeselskaper i Hedmark og Oppland har bare en 
eier. I mange små bedrifter er en person både eier, 
styreformann og daglig leder. Revisor er myndighetenes 
alibi, men er eiers mann. Små aksjeselskaper trenger ikke 
revisor lenger. Er avhengig av omsetning.  
I selskaper med over 30 ansatte, skal de ansatte ha 1/3 av 
styrerepresentantene eller minst 2 personer. Eierskapet 
utøves gjennom generalforsamlingen.  
Når man skal ta med seg folk inn i styret i et selskap, bør 
man tenke over uavhengighet og tillit. Orienterte litt om de 
forskjellige typer styrer. Styret har en viktig 
kontrollfunksjon i bedriften. Styrets viktigste oppgaver er 
strategi og styring. Styret har også en handleplikt i visse 
situasjoner. 

Referent Arnt Sveen 

 


