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TORSDAG 25. OKTOBER

09:00-09:10: Velkommen

09:10-09:40:  Presentasjon av deltakerne

09:40-10:30: Rammeverk for godt styrearbeid. Bente Holm Mejdell

10:30-10:40:  Pause

10:40-11:55:    Ulike eierstrategier – styrets sammensetting. Widar Salbuvik 

11:55-12:55:  Lunsj

12:55-13:55: Ikke lenger «business as usual» - styrets ansvar for digital innovasjon og                  

  transformasjon. Anette Mellbye

13:55-14:05: Pause   

14:05-14:15: Forberedelse til gruppearbeid (gruppene konstituerer seg som styrer og 

  planlegger arbeidet)

14:15-15:00:  Innledning gruppearbeid – styrets rolle i kriseledelse. Mari Thjømøe

15:00-16:15:  Gruppearbeid

16:15-16:30:  Pause

16:30-17:30:  Gjennomgang gruppearbeid. Mari Thjømøe

17:30-17:45: Oppsummering av dagen

 

19:15:  Aperitiff i bibliotekbaren

19.30:  Styremiddag (uformelt)

FREDAG 26. OKTOBER

08:45-09:40:  Har vi gjort nok? Økonomisk kriminalitet – styrets ansvar. Berit Reiss-Andersen og   

  Petar Sekulic

09:40-10:30:  Statens eierskapsutøvelse og styrets rolle. Georg Rabl

10:30-10:40:  Pause

10:40-11:50: Samspill mellom styret og toppledelsen. Dag Mejdell

11:50-12:50: Lunsj

12:50-13:50:  Styrearbeid i krevende tider. Else Bugge Fougner

13:50-14:00:  Pause

14:00-14:35:  Gruppearbeid medietrening. Presentasjon av case, med faglig innledning. 

  Steffen Fjærvik

14:35-15:05: Gruppene legger opp sin mediestrategi

15:05-15:30:  Gruppenes styreledere intervjues 

15:30-15:40:  Pause

15:40-16:30:  Avspilling av intervjuene og gjennomgang i plenum. Steffen Fjærvik og Bente    

  Holm Mejdell 

16:30- 17:00 Hva har vi lært? Videre oppfølging fra Styrelederskolens side. Bente Holm Mejdell

PROGRAM

Med forebehold om endringer.
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Else Bugge Fougner er høyesterettsadvokat med bred erfaring fra 
sivilrett, strafferett og som rådgiver for næringslivet.
Bugge Fougner var også justisminister i Jan P. Syses regjering. 
Hun har hatt og har en rekke styreverv, blant annet som styreleder ved 
Rikshospitalet, Norsk Lotteridrift og Kommunalbanken, samt som 
styremedlem ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 
Kredittilsynet, NRK og Midelfart Holding. Hun er i dag styreleder i 
Eksportkreditt, i tillegg til å være styremedlem i Protector Forsikring og 
Aker Kværner Holding

Dag Mejdell er en erfaren næringslivleder og styreleder. Høsten 2016 
gikk han – etter eget ønske – av 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, NSB, 
Telecomputing og International Post Corporation, samt nestleder i SAS. 
Mejdell har sittet i styret til arbeidsgiverforeningen Spekter, 
Handelsbanken Norge og Evry. Dag Mejdell er utdannet siviløkonom 
fra Norges Handelshøgskole. 

Foredrag: Samspill mellom styret og toppledelsen

Berit Reiss-Andersen, advokat og partner i DLA Piper, er en av landets 
ledende advokater innen fagfeltet økonomisk kriminalitet. 
Reiss-Andersen har omfattende prosedyreerfaring, med over 100 saker 
ført for Høyesterett. Hun var statssekretær i Justisdepartementet for 
Arbeiderpartiet i Thorbjørn Jaglands regjering fra 1996 til 1997. 
Reiss-Andersen har vært medlem av Den Norske Nobelkomite siden 
2012, siden februar 2017 som leder for komitéen. Fra 2014 er hun også 
styremedlem i Nobelstiftelsen. Reiss-Andersen yter forretningsjuridiske 
tjenester til nasjonale og internasjonale selskaper, organisasjoner og 
offentlig forvaltning.

Foredrag: Har du gjort nok? Økonomisk kriminalitet – styrets ansvar

Foredrag: Styrearbeid i krevende tider
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Petar Sekulic vil sammen med Berit Reiss-Andersen ta for seg det 
viktige temaet økonomisk kriminalitet og styrets ansvar for dette. 
Sekulic leder advokatfirmaet DLA Pipers satsning innen økonomisk 
kriminalitet. Han har gjennom sin erfaring opparbeidet seg særlig 
kompetanse på strafferettens område som forsvarsadvokat. 
Erfaringen gjelder alt fra mindre forhold til omfattende saker, herunder 
økonomiske straffesaker. Sekulics erfaring med saker knyttet til 
økonomisk kriminalitet vil bidra til å øke deltakernes kunnskapsnivå om 
tematikken, samt løfte frem perspektiver det vil være viktig å ta med 
seg inn i styrerommet.  

Anette Mellbye har lang fartstid fra Schibsted-konsernet. Tre av årene 
ledet hun Aftenposten Mobil, med ansvar for P&L, samt innovasjon og 
produktutvikling på mobile plattformer. Hun ledet også Schibsteds 
”endringskontor”, med ansvar for å fasilitere transformasjonen av 
Schibsted fra et tradisjonelt hierarkisk, desentralisert konsern til en 
global matriseorganisasjon, der produkt og teknologi går på tvers. 
Mellbye, som er en ettertraktet foredragsholder, deltar aktivt i debatten 
om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg. 
Mellbye sitter i dag i styret i NTB, XXL, Polaris Media og Ullevål Stadion 
Group.

Foredrag: Ikke lenger «business as usual»
- styrets ansvar for digital innovasjon og transformasjon

Georg Rabl 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 for staten, og en god og ansvarlig utvikling for selskapene, 
blant annet gjennom å bidra til god vurdering og utvelgelse av styrer.
Georg Rabl er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en 
doktorgrad fra Norges Handelshøyskole.

Foredrag: Statens eierskapsutøvelse og styrets rolle

Foredrag: Har du gjort nok? Økonomisk kriminalitet – styrets ansvar
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Mari Thjømøe er en erfaren forretningskvinne, med en omfattende 
portefølje av styreverv. Hun er en av mottakerne av Gabrielsen-prisen, 
en pris etablert for å løfte frem kvinnelige styreledertalenter. Thjømøe, 
som er utdannet siviløkonom, har særlig bred erfaring fra olje-/gass-/ 
og energisektoren og eiendom. Hun har hatt lederstillinger i Hydro, 
Statoil, Norwegian Property og KLP. Thjømøe sitter i styret til 
Norconsult, E-Co Energi, Sintef, Nordic Mining, Teodin og Scatec Solar. 
Mari Thjømøe driver i dag sitt eget rådgivningsselskap. I tillegg til å 
være siviløkonom er Thjømøe finansanalytiker fra NHH og har tatt 
videreutdanning ved London Business School og Harvard Business 
School.

Steffen Fjærvik har vært tilknyttet selskapsavdelingen i Gambit H+K, 
hvor han har jobbet med medietrening og kommunikasjonsrådgivning. 
Fjærvik har lang erfaring fra NRK, både som nyhetsjournalist, leder og 
programskaper. Han har laget flere radiodokumentarer og var 
programansvarlig for TV-dokumentarserien Tidsvitne på NRK1. 
Fjærvik er utdannet journalist fra Volda (cand. mag.) med nordisk og 
engelsk mellomfag fra Universitetet i Tromsø. Han har videreutdanning 
på masternivå i teknologiendring og samfunnsutvikling fra NTNU (2014) 
og universitetskurs i kreativitet, innovasjon og endring fra Penn State 
University (2014).

Gruppearbeid: Medietrening

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 HitecVision, Kings Bay, View 
Software, Zeiner Eiendom, Hotell Refsnes Gods, Herøya Næringspark, 
Havfonn og Entra. Han har også sittet i styrer i virksomheter som Oslo 
Børs, Furuholmen Eiendom, Norwegian Property, Fesil og Argentum.

Foredrag: Ulike eierstrategier – styrets sammensetting

Gruppearbeid: Styrets rolle i kriseledelse
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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 Forskningsrådet, Mental Helse 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. 

Foredrag: Rammeverk for verdiskapende styrearbeid


