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Program
Stortingsrepresentant Arne L. Haugen leder oss gjennom dagen!

Registrering og kaffe fra kl 09.00

Kl 09.30  Åpning/Velkommen
 Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen
 Ivar Syrstad, ordfører i Meldal Kommune 
 Arne L. Haugen, dagens konferansier

Kl 09.45  Steinar Gullvåg, Stortingsrepresentant for Ap og 
 medlem av Stortingets næringskomité.
 Hvordan bygge omdømme – og rive det ned

Kl 10.25  Kort pause

Kl 10.35  Bjørg Bruset, partner og rådgiver i Appareo Kommunikasjon
 Omdømme og media i gode og ikke fullt så gode dager

Kl 11.15  Arne Blix, sjefredaktør i Adresseavisen.
 Adresseavisens posisjon i Midt-Norge

Kl 12.00   Lunsj

Kl 13.15  Thomas Ryjord, booking- og festivalsjef for Storåsfestivalen
 Sveinung Sundli, presse- og utviklingsansvarlig for Storåsfestivalen
 Storåsfestivalen - Fra bakkekrig til krig i luften
 Sommeren 2007 ble det stor kamp om oppmerksomheten i 
 media blant musikkfestivalene, og Storås ble av mange media 
 kåret som vinneren av festivalkrigen.

Kl 14.15  Anders Aa. Morken, ansvarlig redaktør i Avisa Sør-Trøndelag.
 Pressens rolle i Nordgårdens fall
 Om eggskandalen i Orkdal i 2002 hvor salmonella ble funnet i 
 utenlandske egg som ble solgt som norske gårdsegg. 
 Skandalen førte til nedleggelse av Nordgården i 2004.

Kl 15.15  Pause

Kl 15.30  Dag Terje Andersen, nærings-og handelsminister
 Et godt omdømme er viktig for verdiskapingen i norsk næringsliv

Kl 16.30  Halvor Stenstadvold, selvstendig rådgiver
 Du er selv ansvarlig for ditt omdømme i media!

Kl 17.30  Festmiddag i Orkla Gjestebolig

Tema for konferansen er i år knyttet 

til virksomheters ledelsesmessige 

utfordringer i forbindelse med omdømme 

og media. Er all PR god PR? Når er 

medias dekning av din virksomhet til 

skade for omdømmet, og kan noe gjøres? 

Hva er årsaken til at negativt omdømme 

oppstår og hvordan forebygger man 

dette? Vi vil se på ulike situasjoner hvor 

omdømme har vært påvirket av media, 

og se på konkrete strategier for å hvordan 

håndtrere media og omdømme.

Media og omdømme 

- kan bedriftens omdømme styres, 
eller er man prisgitt media? 



Arne L. Haugen er en av de lengstsittende ordførere i Norge, 
og var ordfører i Meldal kommune, Sør-Trøndelag, fra 1979 til 
2005. Han ble valgt som vararepresentant til Stortinget fra Sør-
Trøndelag i 2005, og møter fast mens Trond Giske er i regjering. 
Haugen har skogbruksutdannelse, og drev egen gård inntil han 
ble heltidspolitiker. 

Steinar Gullvåg har journalistbakgrunn og har innehatt en rekke
politiske verv. Han har vært journalist i Rogalands avis, 
redaktør og disponent i Hardanger Folkeblad, redaktør i 
Vestfold Arbeiderblad rådgiver i Norsk Kommuneforbund 
og Informasjonsdirektør i Vegdirektoratet. Gullvåg var også 
medlem i Nøtterøy kommunestyre i tre perioder. Han har 
vært informasjonsleder for Aps stortingsgruppe og personlig 
rådgiver for statsråd i Samferdselsdepartementet og
kommunaldepartementet. I dag er han stortingsrepresentant for
Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets næringskomité.  

Bjørg Bruset er partner og rådgiver i Appareo Kommunikasjon 
med spesialområdene samfunnskontakt/myndighetskontakt 
samt ledelse og organisasjonsutvikling.  Bjørg Bruset har vært 
konserndirektør i TINE siden konserndannelsen i 2002. Før 
det var hun bl.a organisasjons- og kommunikasjonssjef i TINE 
Midt-Norge. Som konserndirektør i TINE hadde hun ansvar 
for blant annet kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt, 
eierorganisasjon og rådgiving. 

Arne Blix startet sin kariere som journalist i bladet Tromsø. 
Han har også skrevet lærebok i journalistikk og bygget opp 
journalistutdanningen i Bodø. Han studerte jus på egen hånd 
mens han var VGs eneste journalist i Midt-Norge. Han ble ansatt 
i Adresseavisen i 1985 og ble der redaktør et tiår senere. Der 
hadde han først ansvar for utvikling og kompetanse og ble 
senere nyhetsredaktør. Fra november 2006 var han konstituert 
som sjefredaktør etter at Gunnar Flikke fratrådte,  og ble i 
april 2007 ansatt som sjefredaktør. Blix ledet arbeidet med 
omleggingen av Adresseavisen fra fullformat til tabloid.

Thomas Ryjord har vært festival- og bookingsjef for 
Storåsfestivalen sien 2006. Han har medieutdanning og vært 
en aktiv profil i Trondheims musikkmiljø i en årrekke, både som 
arrangør, konseptutvikler og som musiker selv i hardcorebandet 
Desperado.

Sveinung Sundli var tidligere felespiller i bandet Gåte. Han 
startet opp Storåsfestivalen tilbake i 2004, og driver nå også 
Storås Utested i Trondheim.  Har hatt mange roller innad i 
Storåsfestivalen, nå jobber han som kunsterisk ansvarlig, og har 
ansvaret for pressehåndtering og utviklingsplaner.

Anders Aasegg Morken er redaktør i lokalavisa Sør-Trøndelag 
som utgis på Orkanger i Sør-Trøndelag. Anders Aasegg Morken 
er født, oppvokst og bosatt i Skaun i Sør-Trøndelag.

Dag Terje Andersen har vært statsråd i Nærings- og 
handelsdepartementet siden høsten 2006. Andersen har 
tidligere vært landbruksminister (1996-97). Han har vært på 
Stortinget siden 1997. Han har også hatt forskjellige politiske 
verv i Arbeiderpartiet, blant annet var han partisekretær 
1992-1996.

Halvor Stenstadvold er statsviter og har vært politiker for 
Høyre. Han har innehatt en rekke private og offentlige verv.  
Han har blant annet vært banksjef i Kreditkassen, statssekretær 
i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, styreformann 
i NRK, styreformann i TVNorge, ordfører i Bærum, styreleder i 
Norges forskningsråd og styreleder i Oslo Børs. Stenstadvold 
var også adm.dir i Orkla ASA fra 1987 til 2006. I dag er han 
styremedlem i Storebrand og i Statkraft, og styreleder for Henie 
Onstad kunstsenter.
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Moment events AS er arrangør av Bergmannskonferansen. 

Moment tilbyr faglige og sosiale arrangement i Meldal, Rennebu, Orkdal og Skaun 
rettet mot næringslivet. Moment tilbyr også rådgivning innen markedsføring og 
strategi. 

Moment tilbyr helhetlige løsninger innen arrangement og opplevelser
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Praktiske opplysninger
Sted: SANS Bergmannskroa, Løkken Verk

Påmelding og priser: Du vil finne 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.

Overnatting: Dersom du har behov for overnatting så gi beskjed om dette sammen 
med påmelding, så bestiller vi for deg.

Avmelding: Påmeldingen er bindende. Avmelding må skje skriftlig 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 støttes av:


