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Næringslivskonferansen i Vesterålen

Sortland

26. oktober

Vesteråls

Kulturfabrikken

konferansen

Reserver torsdag den 26. oktober til en inspirerende dag
på Vesterålskonferansen. Konferansestart er kl. 11.00.
Vi avholder konferansen for 9. gang og er stolte av å presentere
et variabelt, tankevekkende og inspirerende program for dagen!

– tenk samarbeid!

TEMA: Fremtiden

PROGRAM
Konferansier er Lina Vibe, enhetsleder Hurtigrutemuseet
10.00
11.00
11.05
12.00

Mini-messe
Ordfører Tove Mette Bjørkmo, åpner konferansen
Daniel Bjarmann-Simonsen, prosjektleder. Ny by – ny flyplass Bodø.
Helseservice Engros AS v/daglig leder Camilla Skog Rodal. Der ingen skulle tro at en slik bedrift kunne gro.
I 1985 var gründeren Håkon Nilsen alene om å ha tro på ideen sin. Det kom mange kommentarer på at det ikke er mulig å drive en slik
spesialisert bedrift på en plass som Stokmarknes. Heldigvis har bedriften i ettertid bevist at det er fullt mulig å få til store ting også ute i
distriktene. Ved hjelp av dyktige medarbeidere med høy kompetanse, er bedriften i dag Nord-Norges største og den eneste totalleverandøren
av medisinsk utstyr og forbruksvarer. For å komme dit de er i dag, har de hele tiden sett langt frem i tid og ofte kommet sine konkurrenter i
forkjøpet på innovative løsninger og produkter

12.20 Framsikt AS v/daglig leder Halvor Walla Bø. IT er ny vekstnæring i Bø – Erfaringer fra etableringen av Framsikt.
Framsikt AS er et programvareselskap fra Bø i Vesterålen. Vi lager nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og
økonomiplanlegging. Framsikt ble startet for å gi norske kommuneøkonomer og ledere bedre verktøy for økonomistyring. Vårt ønske er å
hjelpe til bedre ressursutnyttelse, bedre beslutninger og større involvering i økonomiarbeidet.

12.50 Lunsj, kaffe og mini-messe
13.35 Biltrend AS – Sortland Auto AS. Framtidens teknologi i bilbransjen.
Miljøbilansvarlig/e-Mobility Manager Steffen Kjetland Horn fra Harald A. Møller AS. En bilpark i endring.

14.25 Framtidsforsker Erik Overland er samfunnsviter med teknologiutdanning fra
Tyskland og driver fra 1. januar 2006 sitt eget forsknings og rådgivingsselskap.
Erik F. Øverland er leder (President) av World Futures Studies Federation WFSF, grunnlegger og medredaktør av European Journal of Futures Research EJFR, og gjesteforeleser ved Freie Universität i Berlin.
Øverland har skrevet en rekke bøker og artikler om framtidsspørsmål, både tematisk og metodisk.
Han ledet i sin tid regjeringens framtidsstudie Norge 2030.

15.20 Kaffe og mini-messe
15.45 Akselsen Engineering AS. Vinner av Vesterålen Næringspris 2016.
16.00 Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) deler ut Vesterålen
Næringslivspris. VNS kommer med en egen pressemelding.
16.10 FlyViking AS.
FlyViking AS er et regionalt flyselskap med hovedkontor på Lyngseidet i Troms
og hovedbase i Tromsø. FlyViking opererer regionale flyvninger i Nord-Norge.
Grunnlagt av tidligere Widerøe-flyger Ola O.K. Giæver.

17.00 Slutt.
18.00 Middag på Sortland Hotell.

ØKSNES NÆRINGSLIVSFORENING

8430 MYRE

Etter konferansen er det festmiddag
på Sortland Hotell kl. 18.00. Vi får
servert en spennende treretters meny
med lokale råvarer.

Priser:

(inkl. mva.)

Dagspass konferansen
Festmiddag
Stand minimesse

1.800,800,1.250,-

Påmelding til konferansen og

Vesterålskonferansen er et samarbeid mellom

Bø
Næringsforening

I forkant av og under konferansen
er det minimesse som i fjor. Der kan
din bedrift/institusjon få presentere
seg. Under konferansen vil Vesterålen
Næringslivssamarbeid dele ut
Vesterålen Næringslivspris.

Lødingen
Næringsforum

minimesse: post@sortland-nf.no.
Ved spørsmål kan Marius Steiro
kontaktes på telefon 907 31 222
Link til påmelding:
http://maalogmening.no/
Vesteraalskonferansen-2017

