TILBUD – FORMIDLING AV STYREKANDIDATER TIL SAMEIER/BORETTSLAG
Vi viser til forespørsel, og har gleden av å oversende følgende svar på henvendelsen.
Styre og Ledelse AS er et selskap som har som spesialisert seg på å formidle og tilby
eksterne styrekandidater til borettslag og sameier. I dagens komplekse samfunn, og i vår
hektiske hverdag kan det være en utfordring å skaffe dyktige styremedlemmer og styreledere til
virksomheter. Vi tilbyr kompetente og engasjerte personer med solid kompetanse på området.
Styre og Ledelse har som mål og å øke styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter
rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre og eiere. Vi kurser styrer i borettslag og sameier i
lover, dommer og i praktisk styrearbeid.
Vår spisskompetanse – i kombinasjon med lang erfaring og velutviklede nettverk – gjør oss til
en unik bidragsyter og samarbeidspartner. Da formidling av styrekandidater er vår spesialitet
kan vi tilby dette til en lav pris.
Vi håper vedlagte tilbud og prosess er av interesse, det vil være vår glede å bidra slik at alle
forventninger om resultater og godt styrearbeid blir nådd.

Med vennlig hilsen
Styre og Ledelse AS

Inger Marie Ellingsen
Daglig leder

1. Prosess og metode
Ved rekruttering til borettslag/sameie vil vi i enhver sammenheng følge våre
kvalitetsprinsipper. Prosessen er som følger:
•

Møte med oppdragsgiver
Rådgiver fra Styre og Ledelse AS og en aktuell styrekandidat møter representanter fra
oppdragsgiver som har beslutningsmyndighet til en uformell og uforpliktende samtale.
Agenda for møtet er presentasjon av innhold, metode, konkretisering av oppgaver,
gjennomgang av kompetanse hos styrekandidat, satser for honorar, m.m.

•

Ved enighet i møtet
Aktuell styrekandidat møter til generalforsamling/årsmøte.

2. Fordelen med valg av eksterne styreledere/styremedlemmer
•
•
•
•
•

Profesjonalitet i styrearbeidet
Har erfaring med styrearbeid i sameier/borettslag
Vil opptre uavhengig av andre i styret og beboere
Ser ting utenifra og inn, og er rådgiver
Effektivitet i arbeidet

3. Oppgaver eksterne styreledere/styremedlemmer
•
•
•
•
•
•

Ansvar i forhold til lov om risiko i styrearbeidet
Bidrar til å løse saker, konflikter og utfordringer
Økonomi og finans, og gjennomføring av eventuelle tiltak
Antall avtalte styremøter 5 til 10, innkalling og protokoll
Relevant og kortfattet rådgivning på telefon og mail
Gjennomføring av generalforsamling/årsmøte

4. Kompetanse styrekandidater
•
•
•
•
•
•
•
•

Solid erfaring fra styrearbeid i borettslag/sameier
Eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling
Prosjektgjennomføring
Ledelse
Kontaktnett i bransjen
Økonomi og regnskap
Personlig egnethet
Tilgjengelig tid til styrearbeid
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5. Tjenestetid
I henhold til § 8-3 i borettslagsloven og § 38 i eierseksjonsloven gjelder følgende:
•
•
•

Styreleder/styremedlem gjør tjeneste i 2 år om ikke annet er fastsatt
Styreleder/styremedlem kan bli avsatt av den som har valgt styrelederen/styremedlemmet.
Styreleder/styremedlem har rett til å gå av før tjenestetiden er slutt, dersom det er særlig
grunn til det (private årsaker, arbeidspress, m.m.). Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om
tilbaketreden.

6. Pris for formidling av styreleder/styremedlemmer
Pris for formidling av eksterne styrekandidater er todelt. Den ene delen er et årlig honorar til
styreleder/styremedlem. Det andre er formidlingshonorar til Styre og Ledelse AS, som er en
engangsutbetaling, dersom man velger foreslåtte kandidat/er.

6.1

Honorar styreleder/medlem

Honoraret er en forhandlingssak mellom kandidat og oppdragsgiver, og avhenger av
borettslagets/sameiets størrelse, samt oppgavenes kompleksitet. Det reguleres i en avtale
direkte mellom kandidat og borettslag som S&L kan bidra med utformingen av.
Utregningsmetoden presenteres i møte.

Her er veiledende satser for borettslag/sameier for styreleder:
Antall
boliger
5-15
16-35
36-99
100-174
> 175

Pris pr. bolig*/Totalt t.o.m 40 enheter
Kr 27 500,- pr år (totalt)
Kr 40 000,- pr. år (totalt)
Fra kr 80,- til 63,- pr. mnd.
Fra kr 62,- til kr 58,- pr. mnd.
Fra kr 57,- til etter avtale pr. mnd.

* Avhenger av antall boliger i borettslaget/sameiet

Eksempelvis kan det for et borettslag med 50 boliger koste kr 48 000,- pr. år (dvs. 80 kr * 12 mnd. * 50
boliger).
Honoraret utbetales som styrehonorar. Priser er oppgitt eks. arbeidsgiveravgift.
Ved formidling av styremedlemmer i tillegg forhandles det i samme avtale.
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6.2

Formidlingshonorar Styre og Ledelse AS

Dette er en engangsutbetaling når kandidat er valgt. Prisen er som følger:

Formidlingshonorar
Antall boliger
S&L
5-15
Kr 10 000
16-35
Kr 13 000
36-99
Kr 16 000
100-174
Kr 18 000
> 175
Kr 20 000
Prisen inkluderer prosessen frem til valg av kandidat. Oppgitte pris er eks. mva og
reisekostnad (rimeligst mulig transport). Fakturering skjer ved terminering av oppdraget.
Velger man ikke kandidat påløper kun rimeligste reisekostnader.

7. Øvrige betingelser
Hvis det skulle vise seg at oppdragsgiver inngår avtale med kandidat presentert med CV eller
møte i etterkant uten at vårt tilbud benyttes, vil oppdragsgiver bli fakturert oppgitt
formidlingshonorar.

___________________________
Inger Marie Ellingsen
Daglig leder
Styre og Ledelse AS
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