
SAMARBEIDSPARTNERE:

Tr
io

 M
ed

ia
 1

0/
21

Torsdag 18. november 
NTE Arena

Konferansier 
HALVOR HAUKERUD 
Motarbeider

Der bedriftene
møtes



FOREDRAGSHOLDERE

JØRGEN SKAVLAN 
Lege, foredragsholder og aktiv  
debattant. Var tilsatt ved senteret  
«Din Lege» ved Røde Kors-klinikken 
da han i 2001 ble målt til å være  
den fastlegen flest ville ha.

THERESE TROSET ENGAN 
Jobber som avdelingsleder hos 
Innovasjon Norge, og har tidligere 
jobbet som utviklingssjef i Helse 
Nord-Trøndelag. Therese har over  
15 års erfaring med innovasjon og  
forretningsutvikling fra ulike lederstillinger  
i både offentlig og privat sektor.

SOLFRID FLATEBY 
Solfrid Flateby har bred erfaring fra 
både HR- og kommunikasjonsfaget, 
og har jobbet i både offentlig og privat 
sektor. Solfrid har vært på listen over 
Norges 100 største ledertalenter ifølge 
E24, og ble kåret til Årets Unge Leder i Norges  
første vitenskapelige lederkåring i 2010.

BÅRD JØRGEN IVERSEN 
Tangentmann i DDE siden tidenes 
morgen, 15 år som manager for  
DDE, 14 år som styremedlem i artist-
organisasjonen GramArt. Til daglig 
driver Iversen event- og profilselskapet 
Matra AS. På næringskonferansen forteller  
han den kommersielle historien bak DDE.

10:00    Velkommen    Ordfører Arnhild Holstad

10:20    Endring og omstilling  
   i et ledelsesperspektiv

   Therese Troset Engan, 
   Innovasjon Norge

10:50    SMN deler ut prisen «Årets kremmer»    

11:00    Historien om NTS – verdens 7. største 
   oppdrettsselskap

   Roar Myhre, finans- og 
    administrasjonssjef i NTS

11:20    Lokalmat og markedsføring av produkter 
   laget i Namsos med melk fra Namdalen

   Line Jackson Ræstad, 
    Synnøve Finden

11:40    Storsatsing og nyåpning – så kom coronaen    Jan Frode Kveli, Bobilsenteret

12:00    Lunch – «Namdalsplanke»

12:45    Værvarsel på namdalsk næringsliv     Vegard Helland, SMN

13:25    Vi er sterkere enn vi tror    Jørgen Skavlan

14:10    Full gass mot 100 millioner     Magnus Wester, Safedrive

14:30    Pause    

14:45    Framtidas kraftbehov og grønn energi    Inge Forseth, NTE Energi

15:05    Nysatsing på oppdrettstorsk 
   

   Rune og Kåre Devik,  
Namdal Settefisk

15:25    Den kommersielle historien     Bosse Iversen, DDE

15:45    Pause    

16:00    Endringsledelse    Solfrid Flateby

16:45    Prisutdeling: «Årets Næringslivsaktør 2020»    

PROGRAM 
TORSDAG 18. NOVEMBER

19.00 – JUBILEUMSMIDDAG I NTE ARENA  
Namdal Næringsforening markerer sitt 10 års jubileum med en festaften  

med underholdning og mye god næringslivsprat rundt runde bord. 
Deltakeravgift inkludert jubileumsmiddag kr 2.195 eks.mva. 

Uten jubileumsmiddag kr 1.890 eks.mva. 
Påmelding – namdalnf.no 

MAGNUS WESTER 
Magnus Wester og de andre  
Safedrive-eierne har investert  
flere titalls millioner kroner  
i virksomheten. Nå kan selskapet 
både vise til kraftig omsetningsvekst 
og et solid pluss på bunnlinja. 

LINE JACKSON RÆSTAD 
Markedssjef for Synnøve gulost. 
Synnøve lager norsk ost av norsk 
melk på ysteriene sine i Alvdal og 
Namsos. Synnøve er opptatt av lokal 
foredling og videreforedler lokal norsk 
melk til flere ulike osterprodukter  
som distribueres nasjonalt.

VEGARD HELLAND 
Har siden 2010 vært konsern direktør 
for næringsliv i SpareBank 1 SMN.  
I sitt daglige virke har Vegard tett 
dialog med næringslivet i Trøndelags -
fylkene og i Møre & Romsdal. Gjennom 
konjunkturbarometeret vil han sette fokus på status  
i næringslivet og de viktigste endringene siden 2019.

RUNE OG KÅRE DEVIK 
Rune Devik har ansvar for økonomi og IT, mens bror Kåre Devik er  
administrerende direktør i Namdal Settefisk. Bedriften har vokst kraftig,  
er i dag et konsern med flere underselskaper og omsetter for rundt  
100 millioner kroner årlig. Nå satser de stort på torskeoppdrett.

JAN FRODE KVELI 
Daglig leder hos Bobilsenteret 
Namsos. En familiebedrift som  
selger bobiler, campingvogner og 
annet utstyr til campingentusiaster 
landet over. Har avdelinger både  
i Namsos og Bodø. De flyttet i fjor inn i ny butikk  
på Spillum mens Koronaviruset sto på som verst. 

* Forbehold om endringer i programmet.

ROAR MYHRE 
Finans- og administrasjonssjef i NTS. 
Kommer opprinnelig fra Kolvereid,  
og er utdannet siviløkonom. På 
Næringskonferansen vil han fortelle 
historien om NTS og veien fram til at 
de i dag er verdens 7. største oppdrettsselskap.

INGE FORSETH 
Adm.dir. Inge Forseth i NTE Energi  
er utdannet sivilingeniør i elkraft ved 
NTNU. Han har bred yrkesbakgrunn, 
bl.a. som COO i AKVA group ASA, 
produksjonsdirektør i Scanwind,  
utviklingsdirektør i Autronica,  
og COO i Glen Dimplex Nordic.


