
PROGRAM

TORSDAG 10. JUNI

FREDAG 11. JUNI

08:30-08:40
08:40-09:10
09:10-09:55
10:10-10:20
10:20-11:20
11:20-11:35
11:35-12:30      
12:30-13:20
13:30-14:10
14:10-14.20           
14:20-15:10
15:20-15:35
15:35-16:50
16:50-17:50
17:50-18:00

19:15
19.30

08:30-09:40
09:45-10:00
10:00-11.20
11.30-12:30
12:30-13:30
13:40-14:15

14:15-14:50
14:50-15.00
15:00-16:45

16:45-17:00
17:00

Velkommen
Presentasjon av deltakerne
Rammeverk for godt styrearbeid. Bente Holm Mejdell
Pause
Ulike eierstrategier – styrets sammensetting. Widar Salbuvik
Innledning gruppearbeid (gruppene konstituerer seg som styrer og velger styreleder og daglig leder)
Lunsj
Statens eierskapsutøvelse og styrets rolle. Morten Strømgren
Styrearbeid i krevende tider- Fokus på styrets ansvar og plikter. Widar Salbuvik
Pause
Styrearbeid i små og mellomstore bedrifter. Oddbjørn Berentsen
Forberedelser og innledning til gruppearbeid – styrets rolle i kriseledelse. Bente Holm Mejdell
Gruppearbeid
Gjennomgang gruppearbeid. Bente Holm Mejdell
Oppsummering av dagen

Aperitiff i bibliotekbaren
Styremiddag (uformelt)

Styrets ansvar for innovasjon. Camilla Tepfers
Pause
Samspillet mellom styret og toppledelsen. Dag Mejdell 
Lunsj
Antikorrupsjon og økonomisk kriminalitet- styrets ansvar. Erling Grimstad
Gruppearbeid medietrening. Presentasjon av case, med faglig innledning. Åshild Mathisen og 
Bente Holm Mejdell
Gruppene legger opp sin mediestrategi
Pause
Gruppenes styreledere og daglige ledere intervjues. Intervjuene avspilles og gjennomgås i plenum 
for læring og diskusjon. Åshild Mathisen og Bente Holm Mejdell
Hva har vi lært? Videre oppfølging fra Styrelederskolens side. Bente Holm Mejdell
Seminaret avsluttes
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Gruppearbeid: Medietrening

Foredrag: Samspill mellom styret og toppledelsen

Foredrag: Antikorrupsjon og økonomisk kriminalitet – styrets ansvar

Erling Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen 
forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår til daglig 
oppdragsgivere med å beskytte virksomheter mot hvitvasking, 
korrupsjon, bedrageri, underslag og økonomisk utroskap.
Grimstad er en erfaren foredragsholder innenfor temaer som bedriftenes 
samfunnsansvar, forretningsetikk, dilemmatrening, anti-hvitvasking, 
antikorrupsjon og håndtering av saker der det avdekkes alvorlige 
regelbrudd i virksomheter. Erling Grimstad er advokat og daglig leder i 
egen advokatvirksomhet (www.governance.no). Han har tidligere vært 
førstestatsadvokat og leder i Økokrim. Han har erfaring som gransker i 
FN, IAEA og vært leder for compliance og granskingsavdelingene i to av 
de største rådgivningsmiljøene i Norge.

Dag Mejdell er en erfaren næringslivleder og styreleder. Høsten 2016 
gikk han av – etter eget ønske – som konsernsjef i Posten etter ti år i 
stillingen. Mejdell har også vært konsernsjef i Dyno Industrier 
(1997–2000) og Dyno Nobel ASA (2000–2005). Siden han gikk av i Posten 
har Dag Mejdell engasjert seg i utviklingen av norske og internasjonale 
virksomheter blant annet gjennom styrearbeid. Han er i dag styreleder i 
Norsk Hydro, Sparebank 1 Sr-Bank, Visolit og Mestergruppen, samt 
nestleder i SAS. Mejdell har også sittet i styret til arbeidsgiverforeningen 
Spekter, VY, Handelsbanken Norge og Evry. 
Dag Mejdell er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole. 

Åshild Mathisen har bakgrunn fra Kristelig Folkeparti, blant annet som 
politisk rådgiver i Miljøverndepartementet under Knut Arild Hareide og 
informasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe. Mathisen har 
omfattende erfaring med omdømmebygging, posisjonering og krise-
kommunikasjon. Mathisen har vært kommentator i en rekke aviser, 
inkludert VG, DN og Morgenbladet. Hun var direktør for 
samfunnskontrakt i NRK med ansvar for politisk påvirkning og 
kommunikasjon da ny stortingsmelding om NRK ble utarbeidet. 
Som første kvinnelige redaktør i Vårt Land staket hun ut en ny kurs for 
avisen for å nå en bredere lesergruppe. Hun iverksatte en omfattende 
omorganisering, nedbemanning og redaksjonell omlegging for å 
digitalisere avisen og skape nye inntekter.
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Foredrag: Statens eierskapsutøvelse og styrets rolle

Foredrag: Rammeverk for verdiskapende styrearbeid og styrets 
rolle i kriseledelse

Foredrag: Styrearbeid i små og mellomstore bedrifter

Morten Strømgren er avdelingsdirektør i Nærings- og 
fiskeridepartementets eierskapsavdeling. Eierskapsavdelingen forvalter 
statens eierskap i 20 av de 25 selskapene hvor staten har 
forretningsmessige mål med eierskapet. Avdelingens hovedoppgave 
er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet, slik 
at det oppnås høyest mulig avkastning over tid på investert kapital, i 
tillegg til en god og ansvarlig utvikling for selskapene, blant annet 
gjennom å bidra til god vurdering og utvelgelse av styrer.
Morten Strømgren har en master i industriell økonomi fra NTNU og en 
MBA i finans fra NHH.

Oddbjørn Berentsen har over 15 års ledererfaring og har hatt 
styreverv i flere detaljhandelsselskaper. Berentsen er i dag 
administrerende direktør i BRAbank ASA (tidligere Easybank), som 
under hans ledelse har blitt en av de mest lønnsomme 
nisjebankene i Norge. Berentsen er utdannet siviløkonom, har en 
MBA i strategisk ledelse fra NHH, og har fullført 
topplederprogrammet ved INSEAD handelshøyskole med fokus 
på strategi, innovasjon og ledelse.

Bente Holm Mejdell har bred erfaring fra ulike styrerom i 
offentlig og privat sektor, med særskilt fokus på helse, bank/finans 
og prosessindustri. Holm Mejdell har blant annet vært styreleder i 
syv helseforetak i Helse Sør-Øst, Lovisenberg sykehus samt hatt 
styreverv i Arbeidstilsynet, Statnett, Statens arbeidsmiljøinstitutt 
og PSI (nå Strongpoint). For øyeblikket sitter hun i styret i 
Mental Helse, Diakonhjemmet Sykehus og HR Gruppen. Holm 
Mejdell har ledererfaring fra Norges Bank, Nokas, Helse Sør-Øst, 
Sykehjemsetaten i Oslo kommune, Dyno Industrier og Jahres 
kjemiske industrier. Bente Holm Mejdell er utdannet sivilingeniør 
og bedriftsøkonom.  
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Foredrag: Styrets ansvar for innovasjon 

Camilla Tepfers er partner i rådgivningsselskapet InFuture, og har 
mer enn 20 års erfaring som rådgiver, innovasjonsdirektør, fagbok-
forfatter og foredragsholder. Hun har omfattende erfaring med 
blant annet fremtidsstudier, strategi- og innovasjonsprosjekter. 
Camilla er sivilingeniør (datateknologi og informasjonsvitenskap) 
fra NTNU. Camilla bygget opp og ledet innovasjonssatsingen i 
DNB, før hun etablerte inFuture sammen med Nikolai Stefanovic 
og Svein Aaser i 2008.

Foredrag: Ulike eierstrategier – styrets sammensetting

Widar Salbuvik er en av grunnleggerne av meglerhuset Pareto, 
hvor han var daglig leder fra 1986-1997 og hovedeier fra 1989. 
Siden han solgte seg ut av Pareto på slutten av 1990-tallet, har 
Salbuvik forvaltet egne investeringer gjennom datterselskaper, 
samt verdipapirer. Salbuvik har bred erfaring som rådgiver overfor 
eksterne kunder innen styrearbeid, corporate governance, 
risikostyring og porteføljestyring. Han sitter i en rekke styrer, blant 
annet Kings Bay, View Software, Asset Buyout Partners, Zeiner 
Eiendom, Nysnø Klimainvesteringer, Havfonn og Entra. Han har 
også sittet i styrer i virksomheter som Oslo Børs, Furuholmen 
Eiendom, Norwegian Property, Fesil og Argentum.


