og Haaheim Gaard presenterer:

Styreprogrammet
på Haaheim
- for beslutningstakere
som vil noe mer!

Styreprogrammet på Haaheim
- beste investering som tenkes kan!

I styreprogrammet på Haaheim går vi til kjernen i
det som skal til for å ta vare på og utvikle verdiene
og verdiskapningen i virksomheten din.
Og seminarstedet er Haaheim Gaard – mer og
mer ettertraktet for sine helt spesielle kvaliteter.
I en dialogpreget prosess mellom aktørene blir
eierskapet tydeliggjort, styret samkjørt og
offensiv, og ledelsen støttet og utfordret med
hensyn til etterlevelse av styringssignaler og
gjennomføring av strategi.
Og alt i en ramme av gode opplevelser knyttet til
vertskap, kultur, mat og drikke og en vestlandsnatur som mange ønsker å oppsøke. En seminarramme som bidrar til vi-følelse og gode relasjoner.
Fire uforglemmelige, effektive og givende samlinger
over ett år til en overkommelig pris, og «med et
verdiskapningspotensiale som setter kostnadene
i skyggen». Den beste investering for framtiden
som tenkes kan?

Program
Samling 1:
For eiere og styreleder i en virksomhet
(2 dager)
• Eier- og styreprosessen
• Eierstrategi
• Styreinstruks
• Styreavtale

Samling 2:
For styret og daglig leder (2 dager)
• Styremedlemmenes profil og styret som team
• Virksomhetens identitet og profil
• Virksomhetsstrategi, langtidsbudsjett og
investeringsplan
• Oppfølging av identitet/profil
og av strategi

Samling 3:
For daglig leder og øvrige
nøkkelpersonell
(2 dager)
• Forankring av viktige beslutninger tatt i styret
• Iverksetting av identitet/profil og strategi
• Styringsmodell og rapportering
(styrings- og ledelses-KPI-er)
• Oppfølging og evaluering
• Anerkjennelse og belønning

Samling 4:
For både eiere, styret og ledelsen
(2 dager)
• Resultatoppnåelse på gjeldende
styrings-KPI-er (styrets ansvar)
• Resultatoppnåelse på gjeldende
KPI-er på administrativt nivå
(daglig leder)
• Etterlevelse av identitet/profil og
gjennomføring av strategi
• Evaluering og tiltak for forbedring
av samlet styringsmodell
• Evaluering og tiltak for forbedring
av virksomhetskulturen

•

Haaheim Gaard har 21 historiske rom.

•

Stor rosehage, med hagestier, urtehage,
kapell og lysthus.

•

De har flotte konferansefasiliteter, og flere saler
som kan benyttes av gjestene: Hovedsal, konsertsal,
vinkjeller, vinterhage og loungeområde.

•

De er kjent for sine unike smaksopplevelser, med
lokal mat i hovedfokus.

•

Egen gårdsbutikk med egenproduserte produkter.

•

De skreddersyr alle opphold sammen med kundene.

Aktiviteter som tilbys ved Haaheim Gaard:
Gode turmuligheter, Historisk gastrovandring,
Øl / vinsmaking, Golf (6 pitch), Sykkelturer

For mer informasjon og tilbud kontakt:
Faglig: Victor Jensen, StyreAkademiet Norge og
Hordaland, victor.jensen@styreakademiet.no,
mobil 90 60 45 11
eller direkte til Haaheim Gaard:
post@haaheimgaard.no 53 43 30 00 / 904 72 920

Stolt medlem av:

Visit Sunnhordland

