Styret og ledelse i utfordrende tider. Hva nå?
StyreAkademiet Innlandet inviterer til Styredagen 2021, på Prøysenhuset, 7. desember.
Styredagen er en årlig fagkonferanse og et hyggelig nettverkstreff. Styredagen arrangeres av
StyreAkademiet Innlandet, i samarbeid med Totens Sparebank og Ringsaker kommune.
Året som har gått har vært utfordrende for de fleste og ikke minst for bedrifter, lag og
foreninger. Noen har klart seg bedre enn andre og selvsagt har dette med ulike bransjer å
gjøre, men vi tror også at en god ledelse med kunnskap kan utgjøre en forskjell.

Styredagen 2021 program
9.00

Registrering

9.30

Velkommen, ved møteleder Sigbjørn Hemstad

9.40

Utsikter for norsk og internasjonal økonomi
Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom Eika-gruppen

10.25 Minglepause
10.40 Suksessfaktorer for næringsutvikling etter korona
Heidi Karlsen, næringsrådgiver Ringsaker kommune
11.30 Lunsj
12.30 Hedmark og Oppland har blitt til Innlandet
Hvilken betydning har dette for bedrifter, lag og foreninger?
Knut Storberget, statsforvalteren i Innlandet
13.15 En bedrift i utvikling, ved Finn Kristian Tokvam, daglig leder Tokvam AS
14.00 Avslutning

Påmeldingsfrist 30.11.2021
Råd om smittevern ivaretas ved behov og maks 100 deltakere får oppleve Styredagen 2021.
Hurtig påmelding anbefales herved på e-post til stessem@online.no eller via sms 99038721.
Styredagen, inklusive lunsj: Betalende medlem kr 200,- Ikke medlem kr 400,Ytterligere informasjon vil bli gitt fra StyreAkademiet Innlandet sine styremedlemmer:
Sigbjørn Hemstad, tlf 90154175, e-post sihemsta@online.no
Stein Tessem, tlf 99038721, e-post stessem@online.no
Amund Kristoffersen, tlf 91778884, e-post ak@heb.no
Nils Erik Storsveen, tlf 92432738, e-post nilserik@gjovikutleie.no
Liv Ljosland Karlsen, tlf 90147476, e-post livjk@icloud.com

Om foredragsholderne på Styredagen 2021
Sigbjørn Hemstad har lang og bred erfaring fra næringslivet, blant annet høyskole og bank.
Driver eget konsulentforetak og er styreleder i StyreAkademiet Innlandet.
Jan Ludvig Andreassen er en norsk samfunnsøkonom og en aktiv debattdeltaker. Han er
sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og
utland. Andreassen har arbeidet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred
Berg Kapitalforvaltning og Norges Bank.
Heidi Karlsen har lang fartistid fra næringsavdelingen i Ringsaker kommune og er tett på
bedrifter i ulike bransjer. Hun har bred erfaring med næringsutvikling i kommunen,
fylkeskommunen og Innovasjon Norge, i tillegg til flere år i bankbransjen.
Knut Storberget har bakgrunn som forsvarsadvokat og var innvalgt på Stortinget fra
Hedmark fra 2001-1017 etter å ha vært vararepresentant fra 1993. Han var justisminister i
Jens Stoltenbergs andre regjering fra oktober 2005 til november 2011. Storberget var
fylkesmann i Hedmark fra 2019 og er statsforvalter i Innlandet fra 2021.
Finn Kristian Tokvam har både økonomisk og teknisk utdanning, og har ledet Tokvam AS
siden 2005. Tokvam AS er en familieeid industribedrift med en historie som strekker seg
tilbake til 1958, og er i dag en høyteknologisk produksjonsbedrift med utvikling og produksjon
av redskap snø- og isbekjempelse som kjernevirksomhet.
OrgBrain er tilstede med stand på Styredagen. Stadig flere styrer tar i bruk OrgBrain sin
digitale styreportal, med fokus på effektivitet og sikkerhet, skreddersydd for styrets oppgaver.

Om StyreAkademiet Innlandet
StyreAkademiet Innlandet er en lokal forening, tilknyttet StyreAkademiet Norge, som arbeider
for å høyne styre- og ledelsesarbeid, samt god teamfølelse i foretak, lag og foreninger.
StyreAkademiet ønsker at våre medlemmer skal skal ha som mål å gjennomføre:
*God eierstyring og selskapsledelse, corporate governance
*Profesjonelt styrearbeid, daglig ledelse og administrasjon
*Egenutvikling av styret gjennom samarbeid og verdiskaping, evaluering av styret
StyreAkademiet Innlandet tilbyr feks: Medlemsmøter. Styredagen. Bli-kjent-treff. Faglig påfyll.
Styrekurs. Potensielle nettverk. Sosiale samlinger. Styremedlemmer. Inspirasjon og utvikling.
StyreAkademiet Innlandet årsavgift: Bedrift kr 2200,- Privat kr 650,- Student kr 100,Nåværende og potensielle styremedlemmer, ledere, eiere og alle andre interesserte;
er herved hjertelig velkommen til å bli med som medlem av StyreAkademiet Innlandet.

