FBNorways styremedlemmers erfaring fra den Nordiske Konferansen i 2014
Torsdag 31. august og fredag 1. september arrangerer Family Business Norway nordisk konferanse
sammen med Family Business Network Sweden. Konferansen skal være på Grand hotell i Oslo. Flere
av oss i styret deltok på forrige nordiske konferanse i Stockholm i 2014. Her deler vi noen av våre
inntrykk fra denne konferansen.
Elna-Kathrine Grieg deltok på konferansen sammen med en søster og en niese. Min søster, Elisabeth
hadde vært i programkomiteen til konferansen, og vi skulle også på podiet for å fortelle om våre
erfaringer fra generasjonsskifte. Vår modell hvor fire søsken eier og driver sammen var
oppsiktsvekkende den gang vi valgte det. Det har vært krevende, spennende og gøy å drive sammen
med sine søsken. Det var kjekt og lærerikt å være flere familiemedlemmer på tur og det var første
gang vi sto på scene sammen fjerde og femte generasjon. For øvrig fra konferansen vil jeg gjerne
fremheve hvor spennende det var å treffe eiere fra så mange forskjellige bransjer, land og
generasjoner. Før Family Business Norway ble etablert var vi medlem av FBN Sverige, og vi brukte
Family Business Network International aktivt i årene før vårt generasjonsskifte. Nå er vi på vei inn i et
nytt generasjonsskifte, eller generasjonssamarbeid som vi velger å kalle det og bruker tid på å finne
løsninger som kan fungere fremover.
Marius Steen kom til konferansen både sammen med sin egen familie og med Backe familien, som
han er rådgiver for. Min søster og bror deltok på konferansen, og jeg opplevde at det var svært
nyttig å delta på et arrangement som dette sammen med andre familiemedlemmer for å lære av
andre, dele opplevelser og, ikke minst, utvikle et felles begrepsapparat. I min rolle som rådgiver for
Backe familien, ønsket jeg å introdusere familien til Family Business Network. Det viktigste med
dette var at de fremtidige eierne av selskapet skulle få innsikt i hvilke ulike roller man kan innta som
eier og hva dette innebærer for den enkelte samt knytte kontakt med andre familier som har funnet
løsninger de kunne la seg inspirere av. Backe familien har i etterkant av konferansen engasjert
Annelie Karlsson, daglig leder for FBN Sverige, og bruker nå henne for å finne hensiktsmessige
løsninger for sine familie-og eiersituasjon.
Johan Backe omtaler det som et vendepunkt for ham og hans søsken å delta på konferansen. I vår
familie har det vært tradisjon for at én overtar bedriften, mens på konferansen hørte vi historier fra
både søsken og kusiner/fettere som eier og drive familiebedriftene sammen. I årene etter
konferansen har Annelie hjulpet oss med å bli mer selvsikre i våre roller og foreslått konkrete
aktiviteter, som «Eiernes trainee program», som vi har implementert med stort hell.
For Simone Møkster var det første møte med organisasjonen Family Business Network. Jeg hadde
gradvis fått en mer og mer dragning mot eierspørsmål, og en slik konferanse var perfekt for meg. Jeg
deltok alene på konferansen. Konferansen var organisert slik at det var enkelt å delta alene. Første
dagen var vi plassert med bordkort med flere gruppediskusjoner slik at det ble god anledning til å bli
kjent med de andre rundt bordet. Av alle historier jeg hørte både fra scene, fra gruppediskusjoner
eller en-til-en samtaler, var det særlig presentasjonen til to svenske søstre som gjorde inntrykk på
meg. De hadde valgt enda mindre forretningsorienterte studier enn meg. Etter noen år med
karrierer utenfor familiebedriften hadde de funnet sine roller i bedriften og fremsto som utrolig
dyktige og flinke eiere.
Kristine Klaveness skulle ha deltatt på konferansen samt å holde presentasjon sammen med sin
søster med tema «Sister and teamwork». Kristine ble liggende hjemme med lungebetennelse og
Karianne endte alene på scenen. Flere av deltakerne fremhevet relevansen av presentasjonen, særlig
viktigheten av god kommunikasjon. I ekte Klaveness stil ble konkrete verktøy delt fra scenen.
Alt ligger til rette for å få en like spennende og inspirerende konferanse denne gangen!
Ønsker du å delta meld deg på, send påmelding til event@familybusinessnorway.no

