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• Regionalt kontor som server Sørlandet 

• 16 advokater som yter bistand til personer og bedrifter innenfor alle 

rettsområder, og er ledende på alminnelig forretningsjus, bobehandling, 

fast eiendoms rettsforhold, personskadesaker og prosedyre

• Helge Wigemyr Tove Karlsen Westbye

• Yngve Andersen Nils Anders Grønås

• Bjørgulv Rygnestad Anne Sundøy

• Solveig Løhaugen Ronny Ch Håkonsen

• Kai Knudsen Emma Isaksen

• Johan Fr. Gjesdahl Gard Erik Garlie

• Erik Ottemo Kjetil Baldersheim  

• Inger Johansen 

• Thor-Erik Andersen 

Advokatfirma Wigemyr & Co DA



• Maarten AS 

• Agder Kollektivtrafikk AS

• Varodd AS

• Agder Taxi AS

• Agderforskning AS

• Kunnskapsparken AS

• Kunnskapsparken Eiendom AS

• Vinmonopolet AS

• Wigemyr & Co DA

Styreerfaring 











Vi strekker oss for hverandre…..men ….







Godt styrearbeide er godt teamarbeide

• Respekt

• Tillit

• Deler all informasjon med alle

• Ordner ikke ting på tomannshånd

• Gir og tar

• Utfordrer hverandre

• Omforent syn på hva bedriften skal 
være

• Lever godt med uenighet

Inspirert av Jeffrey Sonnenfeld, Harvard 
Business Review, September 2002



•Kontrolloppgaver får fokus

•Økonomi får fokus

•Lederstøtte får fokus

•Strategi ??

•Utvikling

Hvordan ha fokus på de rette sakene?



Alt for mange bedrifter tar ikke ut sitt potensiale

• «Røsk» i daglig 
leder

• «Røsk» i 
ledergruppa

• «Røsk» i eierne

• «Røsk» i 
styrekulturen

• «Røsk» i 
bankforbindelsen



Ulike mennesker med ulik kompetanse i styret 

• Bruk styremedlemmene!

• Gi mulighet for god forberedelse 

• Gi mulighet for å ta i bruk 
kompetanse, kreativitet, ulik 
erfaring 

• Gode spørsmål 

• Gode svar 

• SWOT er gammel og god

og den funker fortsatt 



STYRKER  
etablert organisasjon – solid 

varemerke - godt renommé -

solid økonomi -

Størrelsen - kompetanse hos 

ansatte – synlighet i markedet 

–

MULIGHETER
Teknologi -effektivitet - nye 

kundeavtaler og 

kundebehandling-

kompetanseutvikling - tilbud om 

fusjon - bedre kvalitet - utvikle 

bedre kundelojalitet

SVAKHETER
Intern uenighet blant 

aksjonærer- dårlig service 

/manglende klageoppfølging 

- fordeling kapasitet, lange 

beslutningsveier,   

styringsstrukturen   

TRUSLER
Store aktører som nye 

konkurrenter– ny teknologi? –

offentlige krav – indre uro –

dalende lønnsomhet – svak 

likviditet 



Oppfølging 

Hva 

• Plan for styrearbeide/tema til oppf

• Konkurrentanalyse

• Bedre likviditetstilgang gjennom 
kravsoppfølging 

• Likviditetsbudsjett 

• Kundetilfredshetsundersøkelse 

• Bygge kompetanse, lojalitet og 
kvalitet 

• Bedre dialog ml aksjonærer  og 
daglig leder – seminar etter GF

• Ny teknologi – nedsette gruppe 
for vurdering av muligheter 

Hvem 

• DL/Styreleder

• Oxford Research 

• DL

• DL/Styret 

• ??

Teknisk sjef, 

Når 



• Mangfold i styret

• Riktige saker på dagsorden

• Bruke kompetansen i styret

• Gode styremøter

• Følge opp det som skjer i styret slik at det blir forbedringer for bedriften i 
praksis

Oppsummering



Havnekvartalet,

Vestre Strandgate 23

+47 38 17 87 10

post@wigemyr.no

wigemyr.no


