Aktiviteter 2020
Formålet til Family Business Norway er å bidra til kompetent eierskap gjennom å skape møteplasser
for læring og erfaringsutveksling. Årlig avholder vi 25 til 30 arrangementer. Her presenterer vi de ulike
arrangementstypene vi tilbyr og noen av våre planer for vårhalvåret 2020. Hele den foreløpige
arrangementskalenderen for 2020 ligger på foreningens hjemmesider og vil til enhver tid være
oppdatert med kommende arrangementer. Arrangementskalenderen for 2020 finner du HER.

Nettverkstreff
Nettverkstreff er grunnsteinen i Family Business Norway. Her møtes familier fra hele landet og
diskuterer temaer som er relevante for eiere av familiebedrifter. Nettverkstreffene er som regel på
ettermiddagen og varer i ca. 3 timer. Her deler familiene sin kunnskap og erfaringer. Nettverkstreffene
inneholder en faglig del, gruppediskusjoner og tid til samtaler med de andre deltagerne .
Kommende nettverkstreff:
16. januar: Nettverkstreff hos Møller Medvind, Oslo
Møller Medvind er et selskap som gir arbeidstrening til unge mennesker og noen seniorer, som er
utenfor arbeidslivet. Med tett oppfølging og individuell tilpasning er målet å gi arbeidstrening som
fører til faste heltidsstillinger i Møller Medvind, før de kan bevege seg videre til andre Møller selskap
eller utenfor Møller systemet. Fast ansettelse gir en rekke positive ringvirkninger for den enkelte og
deres familier. Aars har erfart at ved å integrere samfunnsoppdraget inn i driften oppnås større effekt,
og Møller Medvind er den første store satsningen. Et nedlagt næringsbygg på Alfaset i Oslo har blitt
forvandlet til et aktivt senter for bilklargjøring. Her er det både ambisjoner og plass til ytterligere
utvidelser. Mari Schage Førde, 4. generasjonseiere i Aars og styreleder i Møller Medvind vil sammen
med daglig leder i Møller Medvind Bjørn Erik Tangen, gi oss en omvisning og fortelle oss om Møller
Medvind-metoden, resultater og videre ambisjoner.
Sted: Alfasetveien 11, 0668 Oslo
Tid: 14:00-16:00

Faglig frokost
Formålet med frokostmøtene er å gi eierne en faglig oppdatering gjennom innlegg fra
eksterne fageksperter. De faglige frokostene er korte og effektive arrangementer som typisk har en
varighet på halvannen time på morgenen.
Kommende faglig frokost:
24. januar: Testament, fremtidsfullmakt og ektepakt
Har du dokumentene og avtalene på plass for å sikre deg, familien og bedriften? Advokatene Randi
Birgitte Bull og Sunniva Lillebø Wahl fra Bull & Co Advokatfirma AS vil gi oss innsikt i hvorfor det er
viktig å etablere testament, fremtidsfullmakt og ektepakt samt formkrav til disse dokumentene.
Sted: Klaveness Marine, Harbitzalléen 2A, 0213 Oslo
Tid: 08:00-09:30 (frokost serveres fra 08:00, faglig innlegg fra 08:30)

Konferanser
Family Business Norway arrangerer egne halvdags- og heldagskonferanser i tillegg til å være
samarbeidspartner på konferanser som Styrekonferansen til BI og Eierskapskonferansen til NHO. I
samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner arrangerer vi nordisk konferanse hvert annet år.
Neste nordiske konferanse vil være i Helsinki i 2021.
Kommende konferanser:
12. mars: Halvdagskonferanse og påfølgende middag med tema «Family Office»
Et «Family Office» har som oppgave å forvalte, videreutvikle og videreføre verdier eid av en familie.
Det deles gjerne opp i tre ulike typer; «Single Family Office» som forvalter verdier for en familie,
«Multifamily Office» som forvalter verdier på vegne av flere familier og «Embedded Family Office»
som er en integrert del av en operasjonell familiebedrift. Organisering, innhold og tjenester varierer,
men inkluderer gjerne tjenester innen investeringer, strategi, eierstyring og rådgivning.
På denne konferansen vil vi ta for oss ulike organisering, eksempler på tjenester, investeringsstrategi
og risikostyring. Det vil bli en kombinasjon av innlegg, paneldebatt og gruppediskusjoner. Vi ønsker å
samle både eiere og ansatte fra family offices samt eiere som vurderer å etablere et family office.
Konferansen avsluttes med en felles middag.
Sted: Hotell Continental, Oslo
Tid: 14:00-22:00
17. September: Årskonferanse
Family Business Norway ønsker å etablere en årskonferanse. Årskonferansen skal tilrettelegge for
læring og erfaringsutveksling innen tema som er aktuelle for familiebedrifter. Konferansen vil avsluttes
med en middag. Sett av datoen. Tema, program og sted kommer.

Kurs
Family Business Norway tilbyr skreddersydde kurs for eiere av familiebedrifter. Gjennom kursene
får deltagerne mulighet for å ta et dypdykk i kursets tema i en gruppe bestående av likesinnede eiere
av familiebedrifter. Kursene krever aktiv deltakelse gjennom gruppediskusjoner og
øvelser. Deltageravgiften på kursene avhenger av kostnader for kurssted, innledere og antall
deltagere.
Kommende kurs:
16.-17. mars: Styrekurs, Hotell Victoria Stavanger
Family Business Norway utviklet i 2018 et styrekurs skreddersydd til eiere av familiebedrifter.
Målgruppen for kurset er eiere av familiebedrifter som innehar styreverv i dag, planlegger eller ønsker
å få styreverv, samt eiere som skal rekruttere og velge styremedlemmer. Kurset har både en teoretisk
tilnærming gjennom foredrag og praktisk tilnærming gjennom caseløsning og gruppediskusjoner.
Eierkurs – andre halvår 2020
Family Business Norway utviklet i 2019 et eierkurs åpent for både eiere og nestegenerasjonseiere
uavhengig av alder (over 18 år) og rolle i bedriften. Kurset har en varighet fra lunsj til lunsj, og gir en
trygg atmosfære med andre eiere, samt diskusjon og refleksjon rundt ulike aspekter av eierskap. Hva
betyr det å være en eier? Hva er en god eier? Hva er en ansvarlig eier? Hvilken rolle ønsker man å ha
som eier? Hvilke forventninger er det til meg som eier? Er det forenlig med andre roller det er ønskelig

å utforske og utøve? Kurset har en akademisk forankring i norsk og internasjonal forskning på
familiebedrifter.

NxG treff
Foreningen tilbyr egne møteplasser for eiere og nestegenerasjonseiere mellom 20 til 40 år (+/-). NxG
treffene har noenlunde samme format som nettverkstreffene med en kombinasjon av en faglig og en
sosial del.

Temamiddager
Family Business Norway arrangerer temamiddager der vi skaper en ramme for dypere og nærere
diskusjon blant deltagerne. Vi møtes i mindre grupper på 10-15 personer der alle deltagerne innehar
samme rolle eller har interesse for et gitt tema. Temamiddagene krever aktiv deltagelse fra alle rundt
bordet og det er like viktig med gode spørsmål som mye erfaring innenfor temaet.

Forum for styreledere
Formål med et forum for styreledere er å bidra til at alle utvikler seg til å bli bedre styreledere. Forumet
skal være et trygt sted for å diskutere aktuelle problemstillinger i fortrolighet. Et forum består av 6-8
medlemmer som møtes 2-4 ganger i året for å dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger.
Det er et poeng at det er de samme som møtes over tid slik at deltakerne blir godt kjent og på eget
initiativ kan kontakte hverandre for diskusjon om enkeltsaker mellom fellesmøtene.
Det er etablert forum for styreledere fra familien samt for eksterne styreledere. Nye forum er under
opprettelse. Ta kontakt hvis du ønsker å delta i et forum for styreledere.

Familiedag
Familiebedrifter driver med mye spennende både i og utenfor bedriftene sine. På familiedager legger
vi opp til et program som inkluderer hele familien og som egner seg for at barn, besteforeldre, tanter
og kusiner kan delta sammen. Gjennom familiedager ønsker vi å belyse mangfold av familiebedrifter i
det norske samfunnet, industrihistorie og verdiskapning.

FBNung
På disse arrangementene ønsker vi å samle de yngre nestegenerasjonseierne som går på
ungdomsskolen og videregåendeskole.

Family Business Network International
Som medlem av Family Business Norway får man tilgang til Family Business Network International
(FBN-i) sine konferanser. FBN-i arrangerer en årlig konferanse hver høst i tillegg til en egen
konferanse for neste generasjon på våren. Konferansene avholdes på forskjellige steder i hele verden.
Kommende internasjonale arrangementer:
30. januar – 2. Februar: Winter Academy i Finland
Vår finske søsterorganisasjon, Perheyrits arrangerer årlig «Winter Acedemy» på skistedet RUKA for
neste generasjons eiere. Annethvert år er dette arrangementet internasjonalt og på engelsk.
Programmet inkluderer foredrag, workshops og NxG Cases, samt tid til å stå på ski.
Mer informasjon om arrangementet finnes HER.
14.-17. Mai: NXG summit, Bulgaria (Learning journey 10.-13. Mai)

Hver vår er det konferanse for unge eiere og neste generasjonseiere. Programmet består av foredrag,
workshops, gruppediskusjoner og sosiale aktiviteter.
21.-24. Oktober: Global Summit, Budapest
Hver høst er det konferanse for alle medlemmer av FBN-i. Programmet består av foredrag, workshops,
gruppediskusjoner og sosiale aktiviteter.

Workshop
Family Business Norway tilbyr workshop for enkelt familier eller for flere familier sammen. Det er
utarbeidet ulike opplegg med varighet fra 2 timer til en hel dag. Innhold tilpasses i samarbeid med
representant fra familien. Vi har tidligere holdt workshops på tvers av generasjoner eller for en
generasjon. Family Business Norway fakturerer ikke for tid medgått i å planlegge eller gjennomføre
workshop.
Ta kontakt hvis du ønsker workshop for din familie.

