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Styret er valgt til å lede boligselskapet. 
Dere sitter med et stort ansvar, og 
arbeidspresset kan bli stort. En rekke 
pålagte oppgaver skal utføres gjennom 
året, og styret står juridisk ansvarlig for 
alle beslutninger som fattes. I tillegg 
skal de løpende henvendelsene fra 
beboerne håndteres.

Denne guiden gir veiledning om 
hvordan styret løser dette på en effektiv 
måte. Styrearbeidet utføres av de fleste 
på fritiden. Samtidig krever oppgavene 
som skal utføres og beslutningene som 
skal fattes, kompetanse og erfaring som 
ikke nødvendigvis styret sitter med.

I denne guiden får du
   oversikt over hvilke oppgaver som 

skal løses til ulike tider av året
   tips om effektive arbeidsmetoder
   innspill om gode verktøy til 

oppgavene

Styrearbeidet er krevende og 
ansvarsfullt, og ingen forventer at 
dere har full oversikt og kontroll på 
egenhånd. 

De fleste styrer velger å samarbeide 

med en forretningsfører, og guiden 
gir deg konkrete innspill om hvilke 
egenskaper en slik partner bør 
besitte for å gjøre en god jobb for 
boligselskapet.

Et slikt partnerskap gir ekstra 
trygghet. Faglig bistand fra en partner 
som kjenner styrets hverdag, gjør 
det betydelig enklere å håndtere 
styrevervet.
Man skal imidlertid være varsom med 
å trekke seg tilbake og overlate alle 
oppgavene til forretningsføreren. Noen 
oppgaver må styret selv utføre eller 
bidra til utførelsen av.

Samtidig må dere være klar over at det 
er store forskjeller på forretningsførere. 
De har ulik kompetanse og tilbyr ulike 
tjenester. Noen utfører kun begrensede 
oppgaver og overlater mye av arbeidet 
til styret, mens andre tilbyr løsninger 
og bistand som krever betydelig 
mindre egeninnsats fra oppdragsgiver. 
Ett sjekkpunkt er hvorvidt den 
aktuelle forretningsføreren har evne 
og beredskap og til å løse også mer 
kompliserte problemstillinger og stille 
opp ved behov.

Og husk at noen aktører i realiteten kun 
er regnskapsførere, mens det styret 
trenger er en forretningsfører som 
følger alle deler av driften.

Innledning

Ingen forventer at dere har full 
oversikt og kontroll på egenhånd. 
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Styret har stor beslutningsmyndighet, 
men også et stort ansvar knyttet 
til forvaltning, drift og vedlikehold 
av sameiet eller borettslaget. 
Eierseksjonsloven § 57 fastslår følgende 
om styrets ansvar og oppgaver:

«Styret skal sørge for vedlikehold og 
drift av eiendommen og ellers sørge for 
forvaltningen av sameiets anliggender 
i samsvar med lov, vedtekter og 
beslutninger på årsmøtet.»

Tilsvarende følger av Borettslagsloven 
§ 8-8. Se også Eierseksjonsloven §§ 58 
og 60, som gir tydelige signaler om at 
man skal være varsom med å utnytte 
beslutningsmyndigheten til det ytterste: 
De andre beboerne kan i verste fall 
saksøke deg direkte.

Et vanlig eksempel illustrerer 
myndighet og ansvar:
Et sameie har behov for å rehabilitere 
fasadene, en jobb som er 
kostnadsberegnet til 20 millioner kroner. 
Mange tror at en slik investering må 
godkjennes av årsmøtet, men formelt 
kan styret inngå kontrakt alene. Det 
er ingen beløpsgrense for hva slags 
investeringer styret kan beslutte. 
Imidlertid kan det vekke skarpe 

reaksjoner blant seksjonseierne, og det 
vil være en bedre strategi å ha årsmøtet 
i ryggen.

Hensikten med å peke på disse juridiske 
detaljene er ikke å skape unødvendig 
uro. Formålet er å peke på at styret har 
solide fullmakter til å forvalte viktige 
oppgaver på vegne av beboerne, og 
samtidig understreke ansvaret dere 
sitter med.

Nettopp derfor velger mange å 
engasjere en forretningsfører som 
har spisskompetanse på regelverket 
og de oppgavene som skal utføres. 
Da er styret hele tiden er trygg på at 
oppgavene utføres på en god måte til 
det beste for boligselskapet dere leder.
Men husk: Selv om styret setter bort en 
rekke oppgaver, er dere ikke fritatt for 
det ansvaret dere er pålagt etter loven. 
Fordelen med outsourcing er at en 
profesjonell forretningsfører reduserer 
risikoen for at det blir gjort feil. Det gjør 
ansvaret betydelig lettere å bære.

Styrets ansvar

Beboerne kan i verste fall saksøke 
deg direkte
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Uten en systematisk tilnærming til 
oppgavene i styret, kan en strøm av 
henvendelser og en milelang liste 
over ventende oppgaver føre til en 
uoversiktlig og slitsom hverdag. Her er 
en veiledning i effektivt styrearbeid.

Oppgavene er mange: Vedlikehold, 
henvendelser fra beboerne, følge 
opp leverandører som vaktmester 
og renhold, være oppdatert på HMS 

på lekeplassen, formelle oppgaver 
som årsoppgjør og innkalling til 
generalforsamling.

La oss avlive en myte én gang for alle: 
Styreleder skal ikke gjøre alt. Altfor 
mange styreledere har en tendens til å 
opptre overdrevent samvittighetsfullt 
og delegere for lite til de øvrige 
medlemmene av styret.

Slik jobber styret effektivt
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De viktigste metodene kan 
oppsummeres slik:
   Styrearbeidet foregår i styremøtene 

og ikke ad hoc over telefon eller 
epost

   Jobb sammen og ta beslutninger 
som ett styre

   Fordel oppgaver på alle 
styremedlemmene

   Benytt dere av forretningsførers 
kompetanse og tjenester

Oppgaver som kan fordeles internt i 
styret:
   Håndtere styrets epost
   Føre referat/protokoll fra 

styremøtene
   Oppdatere boligselskapets 

hjemmeside
   Sett ansvarlige og frister for 

oppfølging av mindre prosjekter og 
tiltak

Styreleders viktigste oppgave 
er å forberede og gjennomføre 
styremøtene. Det er alene en stor jobb, 
egentlig.

Enkelte oppgaver krever en viss 
kompetanse: Årsrapport, årsregnskap, 
vedlikeholdsplan og økonomistyring 
må håndteres på riktig måte. Noen av 
oppgavene skal være klare innen en 
lovpålagt frist, og det er krav til detaljer 
og metode. Her er det klokt å støtte seg 
på profesjonell hjelp.

En god forretningsfører vil legge til rette 
for en oversikt over hvilke oppgaver 
som bør utføres til hvilken tid. Noen 
kjører også kurs om hva styrearbeidet 
omfatter, med innføring i metoder for å 
gjøre en god jobb på den mest effektive 
måten.

Husk:
Det er et samlet styre som er 
boligselskapets øverste ledelse – ikke 
styreleder alene! Benytt dere også 
av forretningsførers kompetanse og 
tjenester for å spare tid og sikre en god 
utførelse.

Det er et samlet styre som er 
boligselskapets øverste ledelse
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I de foregående kapitlene har du fått 
et innblikk i omfanget av oppgaver 
som tilligger styret, og hvilket ansvar 
det følger med å fatte beslutninger 
om disse. Nå får du en oversikt over de 
mest sentrale oppgavene gjennom året.

Det hele er lagt opp grafisk, med sikte 
på å øke forståelsen og gi et overblikk
Her ser du året fremstilt som et hjul, 
med de ulike oppgavene knyttet til 
hver måned. Klikk på hver måned, så 
får du mer informasjon om de relaterte 
oppgavene.

Årshjulet

JanuarJanuar

Februar

Mars

April

Mai

Juni
Juli

August

September

Oktober

November

Desember
- Årsavslutning 

regnskap 
- Styremøte?

- Varsel med frist for 
saker 

- Styrets årsrapport
- Styremøte?

- Julebord
- Styremøte?

- Underskrive årsregnskap 
- Behandle innkomne saker

- Styremøte?

- Vedta budsjett
- Styremøte?

- Innkalling 
- Ord. årsmøte/GF

- Styremøte?

- Motta budsjettforslag 
- Vedlikeholdsplan

- Styremøte?

- Konstituere nytt styre 
- Dugnad?

- Styremøte?

- Reforhandling avtaler
- Styremøte?

- Avklare 
vedlikeholdsbehov

- Styremøte?

- Halvårsregnskap
- Styremøte?

- Sommerferie
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Januar

I januar avsluttes regnskapet for 
foregående år. Dette innebærer at 
eventuelle kostnader som skal føres på 
det foregående året må være registrert i 
riktig periode. 

Forretningsfører vil gjerne komme med 
informasjon om kommende milepæler 
og viktige hendelser for det kommende 
året, herunder særlig knyttet til 
årsoppgjøret på våren.

Styremøte kan avholdes etter behov. 
Man bør for enkelthets skyld legge 
opp en fast møteplan slik at man 
sikrer fremdrift i styrearbeidet og 
forutsigbarhet for styremedlemmene. 
       
 
       

Februar

Denne måneden starter man med 
forberedelsene til det ordinære 
årsmøtet/generalforsamlingen. 
Første del av prosessen er å sende 
ut varsel til eierne med angivelse av 
tidspunkt for det kommende møtet 
og frist for innmelding av eventuelle 
saker som ønskes behandlet. Styret 
er pålagt etter både borettslagsloven 

og eierseksjonsloven å sende ut slikt 
varsel.

Husk: Ved innmelding av saker skal 
forslagsstillers navn, saksfremstilling og 
forslag til vedtak tydelig fremgå. 

Neste steg er å starte på å skrive styrets 
årsrapport. Utkast til årsrapport mottar 
man gjerne fra forretningsfører. Styret 
skal kun fylle inn styrets arbeid for den 
gjennomførte perioden, herunder antall 
styremøter som har blitt gjennomført, 
hvilke saker styret har jobbet med, 
eventuelt vedlikehold eller tiltak som 
har blitt gjennomført osv.

Den kommende prosessen frem 
mot det ordinære årsmøtet/
generalforsamlingen må tilpasses 
tidspunktet møtet skal avholdes. All 
dokumentasjon og informasjon som 
skal med i innkallingen til møtet må 
være ferdigstilt i god tid før fristen for 
utsending av innkallingen.

Styremøte kan avholdes etter behov. 
Det er naturlig at man avholder 
et styremøte for å gjennomgå 
dokumenter som skal behandles på 
det kommende ordinære årsmøtet/
generalforsamlingen.

Årshjulet

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  
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Mars

Mars er en avgjørende måned for 
forberedelser til det kommende 
ordinære årsmøte/generalforsamling. 
Her må styret både underskrive 
årsregnskapet og behandle eventuelle 
innkomne saker som er meldt inn 
fra eierne innen den angitte fristen i 
varselet. Styret bør gjerne ha en dialog 
med de eierne som eventuelt har 
meldt inn saker til behandling, slik at 
det kan avklares om sakene faktisk må 
behandles på ordinært årsmøte.

Denne måneden bør det fast avholdes 
et styremøte for å ferdigstille alle 
dokumenter som skal behandles under 
det kommende ordinære årsmøte. 
Både årsrapport, årsregnskap og 
revisjonsberetning skal inn i innkallingen 
til det kommende møtet. Det bør i 
tillegg avklares hvem som stiller til valg 
som styremedlemmer. Styret må også 
ordne eller bestille lokale til avholdelse 
av selve møtet.

Styret bør være tidlig ut med å 
ferdigstille all dokumentasjon 
og informasjon som skal med i 
innkallingen til det ordinære årsmøtet/
generalforsamlingen.

April

Innkalling til ordinært årsmøte/
generalforsamling skal sendes eierne 
mellom 8 og 21 dager før møtet 
skal avholdes. Innkallingen skal 
alltid inneholde agenda for møtet, 

styrets årsrapport, årsregnskap, 
revisjonsberetning (dersom sameiet/
borettslaget har revisor), forslag til 
eventuelt styrehonorar for gjennomført 
periode og valg av styremedlemmer. 
Eventuelle innkomne saker, som er 
meldt inn av styret eller eiere, skal også 
være angitt med saksfremstilling og 
forslag til vedtak.

Ordinært årsmøte/generalforsamling 
skal etter loven avholdes innen utløpet 
av juni måned. 

     
Mai

Etter gjennomført ordinært årsmøte/
generalforsamling, må det nye styret 
konstitueres. På det første styremøtet 
med det nye styret må det velges 
nestleder og ansvarlige for godkjenning 
av inngående faktura. Styret må påse at 
eget skjema for styrehonorar signeres 
og oversendes forretningsfører som 
grunnlag for utbetaling.

Forretningsfører har en viktig rolle 
med å forklare rutiner og gi en rask 
opplæring i fakturagodkjenning, bruk 
av styreportal og øvrige oppgaver og 
ansvar som ligger til styret.

Mai er en passende måned for å 
gjennomføre dugnad i sameiet eller 
borettslaget. Dugnaden bør planlegges 
med aktuelle oppgaver og varsles i 
god tid. Ambisjonsnivået må tilpasses 
kapasitet og deltagelse. 

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  
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Juni

Etter gjennomført ordinært årsmøte/
generalforsamling og mot sommeren 
pleier det normalt å være en roligere 
periode. Da passer det fint at styret har 
en fast rutine for å avklare eventuelt 
vedlikeholdsbehov i boligselskapet.

Juli

Dette er normalt en svært rolig 
måned der både styret og eierne har 
sommerferie. Mange velger å droppe 
styremøte denne måneden.

August

Forretningsfører oversender 
halvårsregnskap som viser status for 
regnskap mot budsjett så langt for 
inneværende år. Styret må i samråd 
med forretningsfører vurdere om 
kostnadsutviklingen medfører et behov 
for å øke boligselskapets inntekter.

Det er ryddig å avholde et styremøte 
over sommeren, slik at styret 
kommer raskt i gang med drift og 
styrebehandling av eventuelle saker.

September

Dette er en fin måned å foreta en 
rutinemessig gjennomgang og 
reforhandling av boligselskapets 
leverandøravtaler, gjerne med bistand 
fra forretningsfører. Dette gjelder både 
vilkår for felles lån og forsikring, samt 
øvrige leverandører som for eksempel 
vaktmester, renhold, strøm og TV/
internett.

Styremøte avholdes etter behov.

Oktober

I oktober mottar styret forslag til 
budsjett for neste år fra forretningsfører. 
Styret behandler forslaget og vedtar 
endelig budsjett for neste år. 

Dersom boligselskapet har fått utformet 
en vedlikeholdsplan, så bør også denne 
hensyntas i forbindelse med budsjettet 
for neste år. På denne måten kan styret 
planlegge økonomien og tiltakene 
som er planlagt gjennomført i det 
kommende året.

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  
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November

Denne måneden skal styret vedta 
endelig budsjett for neste år, basert 
på mottatt forslag fra forretningsfører. 
Behandling og vedtak om budsjett 
bør gjøres på et styremøte. Budsjett 
for kommende år er avgjørende for 
å sikre en forsvarlig økonomistyring i 
boligselskapet.

Desember

Desember er normalt en roligere 
periode, som også avkortes av 
juleferien. Måneden kan være en 
god anledning for å avholde julebord 
eller lignende sosial sammenkomst 
for styret. Et positivt styre med godt 
samhold legger et godt grunnlag for 
samarbeid og fremdrift i styret.

Andre løpende oppgaver

   Fakturagodkjenning (styret må 
godkjenne og attestere inngående 
faktura fra leverandører)

   HMS-arbeid (herunder brannsikring 
og kontroll av fellesareal og 
bygningsmasse)

   Behandling av styresaker (klagesaker 
og andre innmeldte saker til 
styrebehandling)

   Følge med på økonomien 
(gjennomgå rapporter og oversikter 
fra forretningsfører)

  Opp til årshjulet  

  Opp til årshjulet  
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Nå har du fått et ganske grundig 
innblikk i hvilke oppgaver styret i 
borettslaget eller sameiet må ha 
kontroll på gjennom året. Og dette gir 
en pekepinn om hva dere bør forvente 
av en forretningsfører hvis konklusjonen 
er å trekke inn en profesjonell partner til 
dette arbeidet.

De ulike aktørene i denne bransjen 
har et høyst varierende spekter av 
tjenester, og det er sentralt å finne 
en som kan dekke behovene for ditt 
boligselskap. Noen er ikke stort mer 
enn en regnskapsfører, mens ditt styre 
trolig har behov for en forretningsfører 
som håndterer forhold utover de rent 
økonomiske rutinene.

Sjekkliste
Her er noen sentrale sjekkpunkter for 
hva en forretningsfører bør bistå med:

   Lede styret gjennom de faste 
oppgavene (angitt i årshjulet)

   Løpende økonomirapporter med et 
begripelig bilde av boligselskapets 
situasjon

   Tilgang til en fast forvalter som svarer 
på e-post og telefon

   Beredskap til å håndtere uforutsette 
situasjoner og oppgaver

   Gode digitale verktøy som forenkler 
styrets egne oppgaver

   Samarbeidsnettverk som gir styret 
tilgang til relevante leverandører

   Tilgang til møterom for styre, 
årsmøte, leverandørmøter m.m.

Jo flere punkter som kan krysses av i 
denne oversikten, desto mer trygg kan 
du være på at styret får en kompetent 
og fleksibel partner.

Kontrollspørsmål
I denne prosessen er det smart å stille 
noen kontrollspørsmål. Én ting er at 
forretningsføreren har oversikt over de 
faste oppgavene gjennom året. Det 
krever en langt større innsats å lede 
styret gjennom de ulike prosessene 
knyttet til disse.

For eksempel kan det bli litt snaut med 
en epost som minner dere på at det må 
utarbeides et driftsbudsjett for neste 
år. Her vil en god støttespiller utarbeide 
et ferdig forslag til dette budsjettet og 
jobbe sammen med dere om å få det i 
havn.

Poenget er at forretningsføreren skal 
være en rådgiver og medspiller som 
ivaretar og håndterer alle prosessene 
gjennom året. Du er ikke alene om å 
bedrive styrearbeid på fritiden, ved 
siden alle andre forhold som krever 
tid og oppmerksomhet i privatlivet. 

Hva bør styret forvente av en 
forretningsfører?

Vi kaller det Fremtidens styrerom
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De fleste ser et behov for ganske tett 
oppfølging for å takle de kompetanse-, 
arbeids- og tidkrevende oppgavene.

Strenge rammer
Flere etablerte aktører innen 
eiendomsforvaltning velger å påta seg 
kun et begrenset sett med oppgaver. 
Boligselskapene opplever at de er lite 
tilgjengelige og mangler fleksibilitet. 
Dere står fritt til å velge forretningsfører 
og kan vurdere alternative aktører – 
og bytte hvis dere ser at det vil gi en 
enklere styrehverdag.

Optimalt skal styret gjøre minst mulig 
og samtidig vite at risikoen er lav.

Digitalt styrerom
Hos Norian har vi etablert en 
nettbasert portalløsning der både 
styre og beboere har tilgang til en 
rekke nyttige verktøy, faglig støtte 

og kommunikasjonskanaler. Vi kaller 
det Fremtidens styrerom, ettersom 
løsningen hele tiden er under utvikling 
for på best mulig måte å tilpasse seg 
styrets hverdag og sikre en effektiv 
håndtering av oppgavene.

Gjennom løsningen kan man enkelt 
godkjenne faktura fra leverandører, 
lagre dokumenter, innkalle og 
gjennomføre styremøter og hente inn 
gode økonomirapporter som tydelig 
viser status og likviditet.

Faste rutineoppgaver i Årshjulet følges 
opp, der forretningsfører leder styret 
gjennom prosessene.

Portalen er i tillegg en kanal for 
håndtering av HMS og vedlikehold.
Løsningen kan også åpnes for 
beboerne, slik at disse får tilgang til 
ulike typer informasjon.
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De fleste oppgavene i årshjulet kan 
settes bort til en forretningsfører, men 
det er enkelte forhold som styret selv 
må stå for. I hovedsak dreier det seg 
om å:
   gjennomføre styremøter
   fatte de formelle beslutningene
   håndtere henvendelser fra beboerne
   følge opp bygningsmassen
   godkjenne faktura og utbetalinger

Styremøter
Tidligere har vi sett på det formelle 
ansvaret som styret har for sitt arbeid. 
Det er styret selv som må fatte de 
formelle beslutningene om blant 
annet budsjetter og prosjekter. Naturlig 

nok bistår forretningsføreren med 
grunnlaget for beslutningene, men 
vedtak og ansvar tilligger styret som 
leder boligselskapet.

I forrige kapittel nevnte vi Fremtidens 
styrerom. I en slik nettbasert portal 
har styret tilgang til verktøy som gjør 
oppgavene enklere, for eksempel maler 
for innkalling til styremøte og årsmøte. 
Her ligger det også mal for å føre referat 
fra styremøtene.

Etter loven skal styret føre skriftlig 
protokoll fra styremøtene. Det 
innebærer at man opptrer ryddig og 
objektivt, og utformer tydelige vedtak. 

Hva må styret selv ta hånd om?
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Protokollen skal også underskrives av 
de fremmøtte styremedlemmene. 
Husk at det er mulig å kreve innsyn i 
styreprotokollene, og da må referater 
og underliggende dokumentasjon tåle 
å se dagens lys. Med andre ord skal 
språkdrakten være nøytral og saklig. 
Nedsettende omtaler av beboere 
eller andre hører ikke hjemme i verken 
møtereferater eller korrespondanse.

Beboerhenvendelser
Henvendelser fra beboerne kan kreve 
sin kvinne eller mann og må håndteres 
systematisk. Du skal ikke innfri deres 
forventninger om umiddelbare svar, 
verken på telefon, epost eller over 
gjerdet. Husk at det er styret i styremøte 
som fatter beslutninger, ikke styreleder 
alene eller det enkelte styremedlem.
Lag en fast rutine for hvordan man 
mottar beboerhenvendelser. Det er ikke 
urimelig å kreve at de sendes skriftlig til 
styrets epost. Da får dere oversikt over 
sakene og mulighet til å behandle dem 
mer systematisk.

Bygningsmassen
Oppfølging av bygningsmassen 
kan være komplisert og kreve 
spesialkompetanse. Forretningsfører, 
med sitt nettverk av leverandører, bør 
kontaktes og benyttes som støttespiller.
Imidlertid er det dere som bor i 

borettslaget eller sameiet som har den 
daglige nærheten til bygningsmassen 
og kan følge med på mangler og 
avdekke vedlikeholdsbehov.

Det handler rett og slett om å følge litt 
med. Og det skader ikke å oppfordre 
alle beboerne til å holde et øye med 
forholdene.

Når det først oppstår behov for 
utbedringer, kan dere kontakte 
forretningsføreren. Her vil styret få hjelp 
til prosessen med tilstandsvurdering, 
anbud og gjennomføring av prosjektet.

Tips:
Forretningsfører kan skaffe 
en prosjektleder som ivaretar 
boligselskapets interesser i større 
prosjekter. Entreprenøren har sin egen 
prosjektleder som skal sørge for at 
oppdraget fullføres som avtalt – men 
denne svarer i første rekke til eget 
foretak.

Uten egen prosjektleder sitter styret 
med ansvaret selv, og det krever 
normalt mye tid å følge opp rekken av 
prosesser i et prosjekt. Boligselskapet 
kan i teorien spare noen kroner på å 
droppe prosjektbistand, men disse 
ressursene går fort med til ekstra 
tid og kostnader i selve prosjektet. 
Prosjektbistand fra en dyktig og ryddig 
aktør sparer vanligvis både tid og 
penger, og ikke minst slipper styret å 
sitte alene med ansvaret for et stort og 
kostbart vedlikeholdsprosjekt.

Uten egen prosjektleder sitter 
styret med ansvaret selv
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Nå har du trolig fått bedre innsikt i 
hva styrearbeidet i boligselskapet 
innebærer. Det er et stort ansvar og 
krever grunnleggende kompetanse 
på flere områder. Med litt praktisk 
metodikk skal oppgavene være mer 
håndterlige. Årshjulet bidrar til å gi 
oversikt og skape forutsigbarhet.
Noen oppgaver må dere i styret selv 
ta ansvar for, men mye kan også 
overlates til forretningsfører. Her 
gjelder det å være bevisst på hva 
denne samarbeidspartneren kan tilby, 

som spesialkompetanse, personlig 
oppfølging og effektive løsninger til en 
god pris.

Gode verktøy er også viktig. Med et 
digitalt styrerom blir det lettere å utføre 
styreoppgavene og holde oversikt over 
driften.

Ta gjerne kontakt med oss for 
mer informasjon eller for å 
sette opp et møte

Oppsummert
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