
Tirsdag 26. mars kl. 16.15
Finnegaardstuene
Finnegaarden
Bergen

Praktisk informasjon
Innen: 
Til: 
e: 
t:

20. mars
Alex Madsen
alex.madsen@paretoam.com
(+47) 21 50 74 81

Påmelding

Invitasjon 

Den nye stiftelseloven (NOU 2016:21) som trer i kraft i år, stiller strengere krav til 
styrets plikter og ansvar. Hvordan bør din stiftelse innrette seg for å imøtekomme 
disse nye kravene? Hvordan vil loven påvirke styrets arbeide? 

I samarbeid med Tore Bråthen, Professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI, inviterer 
vi til en grundig gjennomgang av disse utfordringene. Bråthen, en av landets fremste 
eksperter, har skreddersydd foredraget mot styremedlemmer i stiftelser. Vi anbefaler 
alle å benytte anledningen til å sette seg inn i lovendringene.

Du vil også bli kjent med Styreplan AS, som vi har utviklet et spesialtilpasset 
styrehjul for stiftelser i samarbeid med. Styreverktøyet skal bidra til at styrearbeidet 
gjennomføres på en enkel, effektiv og sikker måte. Kan styrehjulet forenkle 
administrasjonen i din stiftelse og sørge for at alt blir gjort ihht den nye loven?

Program

16.15: Hvordan bør din stiftelse forberede seg på den nye loven? 
 v/Tore Bråthen, Professor dr. juris v Handelshøyskolen BI

17.15: Gode rutiner gir trygghet i stiftelsen
 v/ Svend Forsstrøm, Styreplan AS

18.00: Praktisk arbeid med styreplaner og dokumentasjonskrav
 v/ Alex Madsen og Catrine Gjedebo, Pareto Asset Management 

Vi runder av den faglige delen ca klokken 18:45 og inviterer alle til mingling med god 
mat og drikke i etterkant. Seminaret er kostnadsfritt, men det er bindende påmelding 
grunnet servering. Hjertelig velkommen!

Hvordan vil den nye 
stiftelseloven påvirke 
din stiftelse?

Vi ønsker styremedlemmer velkommen til seminar



Tirsdag 9. april kl. 15.00
Hotell Molde Fjordstuer
Julsundvegen 6
Molde

Praktisk informasjon:
Innen: 
Til: 
e: 
t:

15. mars
Alex Madsen
alex.madsen@paretoam.com
(+47) 21 50 74 81

Påmelding:

Kommunalt team Pareto Asset Management

ALEX MADSEN

t: (+47) 21 50 74 81
alex.madsen@paretoam.com

ALEKSANDER BRUKSÅS

t: (+47) 22 01 58 68
aleksander.bruksås@paretoam.com

CHRISTIAN WELDINGH

t: (+47) 22 01 58 34
christian.weldingh@paretoam.com


