
Rana Rotaryklubb 
Referat fra medlemsmøte 15.10.2015 
Tilstede : 14 medlemmer + 1 gjest fra Re RK i Vestfold
Medlemsmøte Meyergården.

1. Presidenten ønsker velkommen. Spesielt gjest fra Re Rotaryklubb, Alf Kirkeberg 
som presenterte seg selv og sin  klubb.

2. Klubben arrangert for første gang vinlotteri for å styrke inntektssiden i 
klubbregnskapet.

3. Presidenten orientert om innføring av vinlotteri for å bedre klubbens økonomi f o m 
dagens møte. (Det ble solgt lodd for vel 700 kroner).  

Kveldens hovedtema: Hva vil det si å ha et styreverv? ved Morten Helseth

Morten Helseth er statsautorisert revisor og direktør PWC. Han har lang fartstid innen 
næringslivet på Helgeland. Han var banksjef i Mo sparebank på 80- og 90-tallet og hadde en
viktig rolle for utbyggingen av oppdrettsnæringen på Helgelandskysten. Siden 1998 har han 
vært direktør i PWC. 
Morten Helseth holdt et engasjerende foredrag om både næringslivet på Helgeland og om 
hva det betyr å inneha et styreverv. 
Han understreket flere ganger viktigheten av lokalt eierskap for at næringslivet på 
Helgeland skal kunne utvikle seg godt og vokse. 

Morten Helseth holder foredrag for Rana RK



Å si ja til å påta seg styreverv betyr ja til å påta
seg ansvar. Man kan ikke skylde på andre dersom
styret gjør noe galt. Man kan for eksempel ikke
unnskylde seg med at man ikke har greie på
regnskap, arbeidsmiljøloven, m.m. Det hjelper
ikke å forsvare seg med at det var en annen i
styret som kunne regnskap. Hvert medlem må
selv skaffe seg kunnskap om regnskap. 
De som var til stede fikk høre mange gullkorn og
innsiktsfulle betrakninger. Vår gjest – som selv er
cand oecon og foreleser i økonomi – sa det var et
av de beste foredragene om temaet som han
hadde hørt. 
Morten tok for seg flere aspekter ved det å ha
styreverv. Det formelle ansvaret etter aksjeloven
og   de holdinger han mente et styremedlem burde
ha i forhold til oppgaven.

Videre om hvilke krav til kompetanse. Alt fra det
å kunne lese et regnskap og om intern kontroll.
Han tok for seg flere eksempler fra lokalt
næringsliv. Alt i alt en engasjert foredragsholder
med betydelig innsikt i temaet.

Kjell Pedersen
Sekretær

(Bilder ved A Himle)

Morten hadde en lydhør forsamling.


