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Kulturfabrikken
Næringslivskonferansen i Vesterålen

Sortland

22. oktober

Vesteråls

– tenk samarbeid!

konferansen

Reserver torsdag den 22. oktober til en inspirerende dag
på Vesterålskonferansen. Konferansestart er kl. 11.00.
Vi avholder konferansen for 7. gang og er stolte av å presentere
et variabelt, tankevekkende og inspirerende program for dagen!

TEMA: Fremtiden i Vesterålen
og personlig utvikling

PROGRAM
Fra 10.00 Minimesse og registrering
11.00
Åpning av konferansen Ingebjørg Glad Pedersen
Kulturinnslag

11.15

Vardia v/Børge Leknes (gründer/adm. dir), Leif Hogstad og Charlotte Holm

– ny skandinavisk forsikringsaktør. Vardia er i dag det raskeste voksende skadeforsikringsselskap i sitt marked, med 100 ansatte i Sortland.
Vi gir et innblikk i reisen som startet høsten 2009 i Sortland fram til i dag og noen ord om framtiden, hvordan lykkes videre i Sortland og
noen tanker rundt næringslivsforsikring.

11.45

Visma v/Lars Melkvik og Ingrid Kristin F. Viken Et arbeidsliv i endring krever en ny måte å tenke og handle på når

12.30
13.00

Minimesse, lunsj og kaffe
Vesteraalens AS v/Geir Wilhelm Wold Vesteraalens er mest kjent for de tradisjonsrike fiskebollene som er levert i over

13.20

Norsk IT-gründer, konsernsjef og forfatter. Innehar en rekke styreverv, er en
hyppig brukt foredragsholder og fast kronikør i Computerworld. Han har vært med å starte opp en rekke virksomheter som Component
Software, Integrate og Comperio, og bistått en rekke andre i oppstarten. Han har ofte ledet disse virksomhetene kun i oppstarts- og vekstfasen.

14.20
14.40

Minimesse og kaffe
Vesterålen Reiseliv v/Roy Odd Schøyen: Vesterålen – en uslepen diamant!

det kommer til ledelse. Visma gir konkrete råd omkring rekruttering og utvikling avmennesker og team.

100 år fra Sortland. Bedriften leverer også fiskeolje m.m. Bedriften er i gang med en stor utbygging i Sortland havn. Vi får innblikk i historie,
fremtid og utfordringer.

Truls Petter Berg: Halvveis til fremtiden.

Hva kan vi oppnå med et sterkt felles markedsapparat for regionen? Reiselivet går trolig mot tidenes beste sesong i år, deltar det øvrige
næringslivet i denne utviklingen?

14.55
15.10

Vesterålen næringspris deles ut av Vesterålen næringslivsamarbeid v/styreleder Svein Arne Abelsen
Delitek AS v/Asbjørn Larsen Øksnesbedriften er markedsledende produsent av avfallshåndteringsutstyr til den maritime næringen.

15.40

Statens vegvesen Region nord v/Torbjørn Naimak, Regionvegsjef

16.05

Kongefølelsen er følelsen av å mestre hverdagen godt. Det er å stå trygt på beina og kjenne at
ingen og ingenting kan velte deg, å beherske livets oppturer og nedturer. Norsk eventyrer, forfatter, foredragsholder, inspirator og 		
første norske kvinne på Mount Everest. Det er sagt at den som ikke lar seg inspirere av henne, er det ikke håp for.

17.00
18.00

Vorspiel på Sortland Mat & Vinhus
Middag på Sortland Mat & Vinhus

Deres produkter er installert på skip som opererer under de mest krevende forhold over hele verden. Hør deres spennende reise!

Næringslivet og kundene blir stadig mer globale og vi er avhengig av god kommunikasjon. Produkter, råvarer og mennesker er i større grad
avhengig av kort og sikker transport ut av region til flyplass, havner, togforbindelse mm.

Randi Skaug: Kongefølelsen.

Priser:

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. Etter konferansen er det festmiddag på Sortland Mat & Vinhus AS.
Vi får servert en spennende fireretters meny med lokale råvarer. Anniken Høve m/band vil spille etter middag.

Vesterålskonferansen er et samarbeid mellom

Bø
Næringsforening

ØKSNES NÆRINGSLIVSFORENING

8430 MYRE

Lødingen
Næringsforum

Dagspass konferansen		 1.950,Festmiddag m/musikk
700,-.
Pakkepris dagspass
konferansen og
festmiddag m/musikk		 2.450,Stand minimesse		 1.250,-

Påmelding til konferansen
og minimesse:
post@sortland-nf.no.
Ved spørsmål kan Marius Steiro
kontaktes på telefon 907 31 222.

