Velkommen til seminar

Hvordan vil den nye
stiftelsesloven påvirke
din stiftelse?
Et seminar for styremedlemmer og ledelsen i stiftelser

Den nye stiftelsesloven kommer til å stille strenge krav til styrets plikter og
ansvar. Hvordan må din stiftelse innrette seg for å imøtekomme disse nye kravene?
Hvilke konsekvenser får lovendringen for styrearbeidet?
I samarbeid med Tore Bråthen, professor dr. juris, Handelshøyskolen BI, samt
professor II, Universitetet i Tromsø, inviterer vi til en gjennomgang av disse
utfordringene. Bråthen er tidligere leder av Institutt for Rettsvitenskap og styring ved
BI og har skreddersydd foredraget for styremedlemmer i stiftelser. Det anbefales at
alle i styret benytter anledningen til å sette seg inn i lovendringene.
Du vil også bli kjent med Styreplan som er et digitalt styreverktøy utviklet av
Systemfabrikken AS. Styreplan bidrar til struktur, automatisering og sikker
arkivering i styrearbeidet. Pareto og Systemfabrikken har i samarbeid utviklet en
spesialtilpasset versjon for stiftelser i forbindelse med den nye stiftelsesloven. Kan
Styreplan være et verktøy for fremtiden i din stiftelse, og sikre etterlevelse av ny lov?

Program | Torsdag 14. mars kl 16.15
Hvordan bør din stiftelse forberede seg på den nye loven?
v/Tore Bråthen, professor dr. juris, Handelshøyskolen BI og professor II, UIT
Gode styresystemer gir trygghet i stiftelsen
v/ Svenn E. Forsstrøm, Systemfabrikken AS
Et praktisk blikk på valg av strategi
v/ Catrine Gjedebo og Alex Madsen, Pareto Asset Management
Vi runder av den faglige delen ca klokken 18:00 og inviterer alle til mingling med
god mat og vin i etterkant. Seminaret er kostnadsfritt, men det er
bindende påmelding grunnet servering. Hjertelig velkommen!
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