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Haver er det største advokatfirmaet 

i Stavanger-regionen med lokal 

forankring og lokalt eierskap. 

Vi har vært en samarbeidspartner 

for regionens næringsliv og det 

offentlige i over hundre år.

Om 
Haver Fakta

• Vi har vært i drift 

siden 1908

• Stavangers største 

advokatfirma med 

lokal forankring

• På Jæren er vi den 

største tilbyder av 

forretningsjuridiske 

tjenester

• 34 medarbeidere, 

hvorav 29 

advokater og 

advokatfullmektiger



Agenda

www.lovdata.no

• Hva er et styre? 

• Hva er formelle krav til styret? 

• Forholdet mellom styret, daglig leder og 
generalforsamlingen

• Hva skal styret styre etter? 

• Hvordan sette sammen et godt styre? 

http://www.lovdata.no/


Selskapets 
oppbygning



Selskapets oppbygging

• Selskapets øverste organ: generalforsamlingen
• Består av aksjonærene 

• Stemmerett etter antall aksjer 

• Styret
• Velges av generalforsamlingen 

• Ett til flere medlemmer

• Har en styreleder

• Tjenestetid – to år

• Én stemme pr medlem

• Krav om bosettelse og alder til styremedlemmene

• Styrets oppgave er å tilse forsvarlig drift

• Daglig leder
• Ansettes (og sies opp) av styret

• Daglig leders oppgave er å følge opp selskapets formål, etter retningslinjer og under tilsyn av styret



Generalforsamlingen // ordinær

• Har møte én gang i året – fysisk møte (annen måte mulig)
• Innen seks mnd etter utgangen av regnskapsåret

• Saker som skal behandles: 
• Godkjenne årsregnskapet, (årsberetning) og utdeling av utbytte

• Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under 
generalforsamlingen



Generalforsamlingen // ekstraordinær GF

• Enten utvidet agenda på ordinær generalforsamling, eller 
ekstraordinært møte utover det obligatoriske

• Valg av styre

• Valg av revisor simpelt flertall (mer enn 50% av stemmene)

• Ekstraordinært utbytte 

• Vedtektsendringer

• Kapitalforhøyelser / -nedsettelse kvalifisert flertall 2/3

• Likvidasjon / opphør



Hva er oppgavene til et styre? 

• Et styre forvalter aksjeselskapet. 

• Fører tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet.

• Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 



Forvaltningen av 
selskapet

• Organisering

• Fastsette planer og budsjetter 

• Retningslinjer 

• Holde seg orientert om 
selskapets økonomiske stilling

• Undersøkelser



Tilsynsansvar

• Tilsyn med daglig ledelse 
og virksomheten

• Instruks for daglig ledelse



Representasjon utad

• Representerer selskapet utad og 
tegner dets firma. 

• Fullmakt til å tegne selskapets firma.



Daglig leder

• Står for daglig ledelse av selskapet

• Er underlagt styrets instruksjonsmyndighet

• Skal gi underretning til styret hver 4. måned



Rammene for styret



Hva skal styret styre etter?

• Lover og regler må selvsagt overholdes/etterleves – «compliance»

• Selskapets vedtekter og da særlig «formål»
• Strategiplan 

• Aksjonæravtale 

• Budsjett / regnskap



Styreinstruks

• Styret kan utarbeide en styreinstruks, som godkjennes av 
generalforsamlingen

• En avklaring av hva styret skal fokusere på i sitt arbeid

• Arbeidsfordeling mellom daglig leder, styre og generalforsamling

• Styreinstruks er normalt et regelverk som gjelder over tid – og 
uavhengig av de vekslende styrer



Styrets sammensetning
• Det kan være lettere å nå sine mål om man spiller på flere resurser (tilpasset virksomhetens mål):

• Sett sammen relevant og overlappende kompetanse 
• Økonomi, jus, markedsføring, HR, strategi, bransjekunnskap, geografi, bransje etc.
• Kjønnsbalanse
• Aldersbalanse
• Nettverk 

• Kjemi i styret

• Bør dele selskapets verdier og visjoner

• Still krav til styremedlemmenes engasjement
• Bytt ut dem som ikke bidrar

• Ulikt vs likt antall styremedlemmer



• Styreleder og daglig 
leder bør ikke være 
den samme

• Motiverer og er mentor 
for daglig leder

• Samlende

Styrets leder



Plan for styrets arbeid // årshjul

• Legg en plan for kalenderåret for styrets arbeid

• Antall møter og dato (bør være minimum 4) – varsling av styrebehandling – avholdelse av styremøter

• Tema for de forskjellige møtene

• Alltid litt regnskap og daglig leders orientering om drift; 

• Budsjett

• Strategi 

• Markedsføring

• Investeringer ett og ett tema for møter gjennom året etter en plan/årshjul

• HR 

• Finansiering

• Etc.

• Styreprotokoll



Finn Eide

Advokat

f.eide@haver.no

952 36 266


