Programstart
15. februar 2018
på Finnsnes

Bli en ressurs for bedre styrearbeid
Vi tilbyr:
- Et utviklingsprogram med åtte dagssamlinger over to år
- Dyktige foredragsholdere fra kompetente miljøer
- Effektiv læring gjennom å kombinere teori med praktiske eksempler
- Et bredt forum for kunnskapsdeling og nettverksbygging
- Stort læringsutbytte i forhold til ressursbruk

KUPA Styreutvikling
Styreutvikling i Midt-Troms er en samlingsbasert læringsarena for bedre og mer profesjonelt
styrearbeid. Programmet bygger på erfaringer fra tilsvarende program i Tromsø og Harstad.
Programmet har åtte samlinger og går over to år. Første samling planlegges den 15. februar 2018.
Avsluttende samling i løpet av høsten 2019. Alle samlingene arrangeres i Kunnskapsparken Finnsnes,
hver gang fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

Deltakere
Vi inviterer styreledere, styremedlemmer og ledere fra bedrifter og offentlige foretak, bedriftseiere,
ledere og medarbeidere i kunnskapsbedrifter - og organisasjoner som ønsker å profesjonalisere sitt
styrearbeid. Programmet passer også for yngre personer som ønsker å bygge seg en styrekarriere.
Som deltaker får du påvirkning på programmet gjennom løpende evalueringer.

Som deltaker får du:
• Stort faglig utbytte ved å lære av fremragende foredragsholdere, og ved å diskutere
aktuelle eksempler i grupper og plenum.
• Et forum der du kan utveksle kunnskap og erfaringer om ditt og andres styrearbeid.
• Et nettverk der du møter andre ledere, styremedlemmer, bedriftseiere og andre.
• Dokumentasjon etter hver samling og tilgang på anbefalte artikler og bøker.

Fagplan og samlinger
Programmet bygger på en helhetlig fagplan.De åtte samlingene har hvert
sitt hovedtema.
Samling 1:
Samling 2:
Samling 3:
Samling 4:
Samling 5:
Samling 6:
Samling 7:
Samling 8:

Det verdiskapende styret
Styrets juridiske fundament
Styrets strategiske rolle
Styrets kontrollrolle og servicerolle
Styreledelse og styremedlemmenes bidrag
Situasjonsbestemt styrearbeid
Verktøy i styrearbeidet
Styrekultur

15. februar 2018
Vår 2018
Høst 2018
Senhøst 2018
Vinter 2019
Vår 2019
Høst 2019
Senhøst 2019

KUPA Styreutvikling gir god læringseffekt
og nyttige nettverk
Programmet består av en kombinasjon av inspirerende forelesninger, gruppearbeid basert
på praktiske eksempler, diskusjoner og erfaringsutveklsling.
Dette har vist seg å gi god læringseffekt og bygger nyttige nettverk. Konseptet har blitt
gjennomført i Harstad siden 2012. Resultatet er blant annet et bredt sammensatt styrenettverk
av mer enn 100 deltakere med god styrekompetanse. I Tromsø pågår et program med
ca. 100 påmeldte.

Dette må du ikke gå glipp av - meld deg på i dag!
I en region med mange bedrifter som konkurrerer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt,
økes kravet til kunnskap om styring, organisering og ledelse. Dette gjelder også kunnskap om
styrearbeid. Styrets strategiske rolle som verdiskaper og som pådriver for endringsprosesser blir
stadig viktigere.
Kompetente styremedlemmer vil være ettertraktet fordi de kan utgjøre en forskjell.

Påmelding:
Programmet er en samlet kurspakke. Du betaler kr 7500,- ved oppstart, kr 5000,i 3. kvartal 2018 og kr 5000,- i 1. kvartal 2019. Det faktureres ikke m.v.a.
Ved flere fra samme bedrift/organisasjon reduseres prisen med 20 % for disse.
Kursavgiften dekker kursprogram, materiell og lunsj på samlingene.
Kontaktpersoner for programmet:
Ivar Råstad, tlf. 911 80 808 / ivar@kupa.no,
Rikke Steiro, tlf. 924 89 138 / rikke@kupa.no,
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere før programmet starter.
Meld deg på

HER

vizuelli.no

Anbefalinger fra deltakere i Tromsø:
- Jeg deltar på styreutvikling i Tromsø, og kurset er både oppfriskende og nyttig for mitt styrearbeid, både i egne bedrifter
og i andre styrer. Kurset har godt faglig innhold, og passer for
både nybegynnere og folk med erfaring. Det er et spennende
forum, der du bygger nettverk med bedriftsledere, styremedlemmer, studenter og andre yngre personer. Anbefales!

Anbefalinger fra deltakere
i Harstad:

Frid Einarsdotter Fossbakk
Daglig leder Fossbakk Eiendom AS og Fossbakk Fjellstue AS

- Da jeg var yngre, ble jeg med som medlem i et «kompisstyre»,
uten å vite hva dette innebar, eller hvilke ansvar jeg påtok meg.
Det holdt på å gå galt. Nå ønsker jeg å vite hva jeg gjør hvis jeg
skulle takke ja til styreverv, og derfor deltar jeg på dette kurset.
Lars Nymo Trulsen
Banksjef SpareBank 1 Nord-Norge, Tromsø

- Gjennom mine erfaringer fra ulike typer styrer, har jeg mang en
gang stilt meg spørsmålet; Hvordan gjøres dette i andre styrer,
og hva er godt styrearbeid? KUPA sitt styreutviklingskurs har på
enkelte områder gitt meg bekreftelse på at det en har gjort har
vært godt innenfor, og på andre områder synliggjort forbedringspotensialer.
Louis S. Edvardsen
Daglig leder Midt-Troms regionråd

Samarbeidspartnere:

96%
Hele 96 % mente de var blitt
et mer kompetent styremedlem
etter gjennomført program i Harstad.
Her er noe av det deltakerne sa:
• bedre innsikt i arbeidsoppgavene
• forståelse av krav til styremedlemmer
• bedre innsikt i lover og regler
• bedre helhetsforståelse
• god miks av teori og praksis
• nyttige innlegg fra dyktige
foredragsholdere
• mye tryggere på rollen
• økt helhetskompetanse
• mer fremtidsrettet fokus i styrearbeidet

Arrangør:

