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Gode råd på veien til styrerommet!
Styret skal gjennom sitt engasjement og sin
deltakelse være en pådriver i utviklingen av en
virksomhet. Kompetanse og erfaring er viktig
suksessfaktorer i et profesjonelt styre.
Styret bør være rekruttert ut ifra de utfordringene bedriften
står ovenfor og hvilken fase bedriften befinner seg i.
Styreverv er en tillitssak, så det er en fordel å bli rekruttert
via nettverk.
Gjør det lett å velge deg
For å bli vurdert som styremedlem, må du være tilgjengelig
der de ulike virksomhetene leter etter kandidater. Du må
gjøre kompetansen din synlig, og du må overbevise om at
nettopp du har noe å bidra med i et styre. Det er viktig å
skape tillit til deg som person, og til den kompetanse og
erfaring du har.

Delta på Innovasjon Norges styrekurs
Enkelte av Innovasjon Norges distriktskontorer gjennomfører styrekurs i samarbeid med bl.a. Handelshøyskolen BI.
Kursene gir formell kompetanse og studiepoeng. Det legges
stor vekt på teori knyttet til praktiske erfaringer, og på en
del av kurset jobber man i styringsgrupper med realistiske
bedriftssaker. Ta kontak med ditt lokale Innovasjon Norge
kontor for informasjon om kurset.
Vær tilgjengelig i Innovasjon Norges
styrekandidatbase
Innovasjon Norges styrekandidatbase inneholder CV-en til
flere tusen kvinner og menn med høy kompetanse innen
styrearbeid. Derfor er databasen et attraktivt sted for
bedrifter å lete etter dyktige styrekandidater.

www.styrekandidater.no

By på din kompetanse
Her er noen tips til hvordan du kan bygge nettverk og vise
din kompetanse:
Bli kjent med næringslivet i området ditt
Gjør deg kjent med bedrifter og næringsforeninger som
holder til i området der du bor. Delta gjerne i
sammenhenger der næringsliv og innovasjon diskuteres.
Gjør deg synlig og vis at du er villig til å ta ansvar, for
eksempel ved å ta på deg styreverv i bedriftsstyrer.
Delta på bransjetreff
Undersøk når det arrangeres ulike bransjetreff og delta på
disse. Knytt nye kontakter, og vær tydelig på hva du kan og
hva du vil. HUSK visittkort!
Marker deg i pressen
Skriv leserinnlegg og kronikker relatert til det du har
kompetanse på. Jobb for å få presseoppslag på prosjekter
du er involvert i.
Bli kjent med ditt lokale Innovasjon Norge kontor
Undersøk når ditt lokale Innovasjon Norge kontor
gjennomfører arrangementer som kan være relevant for
deg. Finn ut om det er personer eller prosjekter som det
kan være nyttig å gjøre seg kjent med.
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Kontaktinformasjon:
Innovasjon Norge, Boks 448 Sentrum,
0104 Oslo, telefon 22 00 25 00

Vi gir lokale ideer globale muligheter

