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Kompetanse
- vår største lederutfordring?

www.bergmannskonferansen.no



www.bergmannskonferansen.no

Program
Mandag 26. april kl 19:30
Alle foredragsholdere og deltakere inviteres kvelden før konferansen til 
festmiddag i Orklas Gjestebolig på Løkken Verk. Det tilbys også overnatting 
ved samme sted, som kan bestilles sammen med påmelding på konferansen. 

Tirsdag 27. april
Registrering og kaffe fra kl 08:30
Kl 09:15 Åpning/Velkommen
 Ingunn Rekstad, Leder for Bergmannskonferansen.

Kl 09:20  Thorvald Stoltenberg, tidligere utenriksminister, forsvarsminister, 
 FNs Høykommisær for flyktninger, FNs fredsmegler på Balkan og 
 president i Røde Kors.
	 Det	handler	om	mennesker.

Kl 10:20  Pause

Kl 10:30  Bård Brænde, Daglig leder i Curious
	 Vil	du	ikke,	så	skal	du!		Her	er	det	ingen	tvang...	
	 -	Hvordan	bruke	kompetanseutvikling	som	direkte	virkemiddel.	
	 for	motivasjon	og	bedre	bunnlinje”

Kl 11:30  Lunsj

Kl 12:30  Tore O. Sandvik, Fylkesordfører i Sør-Trøndelag.
	 Har	Trøndelag	nok	kompetanse	i	fremtida?

Kl 13:30  Scilla Treschow Hokholt, Bonde og gründer.
	 Sunt	bondevett	kontra	gründerentusiame.

Kl 14:30  Pause

Kl 15:00  Karita Bekkemellem, Administrerende direktør 
 i Legemiddelindustriforeningen.
	 Kan	kvinner	bidra	til	mangfold	og	gir	det	bedre	resultater?

Kl 16:00  Oppsummering og avsluttning



Bård Brænde

Foredragsholdere
Thorvald Stoltenberg er en en av Norges mest respekterte 
og erfarne politikere. Som tidligere utenriksminister, 
forsvarsminister, FNs Høykommisær for flyktninger, FNs 
fredsmegler på Balkan, president i Røde Kors har han 
opparbeidet seg et renommé som knapt noen annen 
nordmann. Han vil snakke om menneskets betydning i uilke 
sammenhenger, om narkomane, om A4-mennesker, om 
feighet, om den økonomiske forskjellen på å være bistands- og 
forsvarsminister og mye mer.

Bård Brænde grunnla og leder Curious (www.curious.no) 
– et byrå som bistår kundene i å etablere og videreutvikle 
bedriftskulturer som fremmer motivasjon og resultater. 
Bård Brænde er siviløkonom  fra Norges Handelshøyskole 
med fokus på strategi, organisasjon og markedsføring, har 
mellomfag i medievitenskap og er blant de mest bereiste og 
trenede improvisatører her til lands – han har blant annet hatt 
fagansvaret for NM i teatersport!

Tore O. Sandvik er fylkesordfører i Sør-Trøndelag. Som 
fylkesordfører har Sandvik særlig vært opptatt av regional 
næringspolitikk, og har blant annet vært med-initiativtaker 
til næringspolitisk regionalsamarbeid med Kina, og det 
bedriftsrettede programmet «Innflagging Trøndelag». Han 
har også styrket samarbeidet mellom myndigheter og NTNU, 
SINTEF og næringsliv i Trøndelagsregionen.

Scilla Treschow Hokholt er 48 år og bor i Larvik. Hun er 
utdannet sivil agronom fra Norges Landbruks Høgskole, har 
høyere greenkeeper utdanning og har tatt etterutdanning innen 
ledelse og styrearbeid. Hun er gårdbruker med sunt bondevett, 
men føler seg mest som en gründer etter å ha bygget og driftet 
opp Fritzøe Gård Golfbane. Hun har styreverv i egne selskaper, 
i Nutri Pharma ASA, ulike eiendomsforvaltnings selskaper og 
sitter i bedriftsforsamlingen til Orkla ASA.”

Karita Bekkemellem er en av de våre mest markante politikere 
de siste 20 årene, med blant annet to perioder som statsråd og 
som leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. De siste årene 
har hun også vært en av flere faste programledere i talkshowet 
Studio 5 som går på tv-kanalen FEM. Hun ga ut en selvbiografi 
i 2009, som vakte en del oppsikt, hvor hun blant annet forteller 
hun om Arbeiderpartiets indre liv. I dag er hun adm.direktør i 
Legemiddelindustriforeningen.

Konferansier: 
Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen
Ingunn Rekstad er siviløkonom fra Norges Handelsehøyskole, 
med fordypning i strategi, organisasjon, ledelse og 
markedsføring.  Hun jobbet i Oslo som prosjektleder innen 
markedsføring,  før hun i 2005 etablerte Moment Events AS. 
Bergmannskonferansen ble startet året etter, våren 2006. 
I tillegg til Bergmannskonferansen jobber hun også med 
Orkangerkonferansen og andre arrangement både i Midt-Norge 
og på Østlandet.

Thorvald Stoltenberg

Karita Bekkemellem

Tore O. Sandvik

Scilla Treschow Hokholt

Ingunn Rekstad

www.bergmannskonferansen.no



Moment events AS er arrangør av Bergmannskonferansen. 
Moment tilbyr helhetlige løsninger innen arrangement og opplevelser
Les mer på www.momentevents.no
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Praktiske opplysninger
Sted: SANS Bergmannskroa, Løkken Verk

Påmelding og priser: Du finner mer informasjon, priser og påmeldingsskjema 
på www.bergmannskonferansen.no. Her ligger også oppdatert deltakerliste. 
Du vil få tilsendt bekreftelse og faktura etter mottatt påmelding. Påmeldingen er 
bindende.

Påmeldingsfristen er 1.april, men dersom deltakerlisten fulltegnes tidligere enn 
dette, vil påmeldingen stenge når taket for antall deltakere er nådd.

Overnatting:  Middagen i forbindelse med konferansen er kvelden før, og en del 
vil derfor ha behov for overnatting. Det tilbys en unik mulighet til å overnatte på 
eksklusive Orkla Gjestebolig. For å bestille overnatting krysser du av for dette i 
forbindelse med påmelding. 

Avmelding for konferansen: Påmeldingen er bindende. Avmelding må 
skje skriftlig på e-post til kontakt@bergmannskonferansen.no. Det belastes 
et avmeldingsgebyr på kr 700,-  Ved avmelding senere enn 1. april belastes 
deltageravgiften i sin helhet. 

Ved spørsmål om konferansen ring: 95 20 66 30, 
eller send en e-post til kontakt@bergmannskonferansen.no

Konferansen ønsker å takke

Arrangør av konferansen

•  transport  •  energi og eiendom  •  reiseliv  •  utvikling
Adresse: Postboks 8, 7331 Løkken Verk  Tlf. 72 49 90 00  Fax 72 49 90 01


