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Program
Designer og gründer Randi Bakken 
leder oss gjennom dagen!
 
Registrering og kaffe fra kl 09.00

Kl 10.00  Åpning ved Ingrid Skarstein, 
 ordfører i Meldal kommune 
 og konferansier Randi Bakken 

Kl 10.15  Industriutvikling i norske og internasjonale 
 markeder  - et tilbakeblikk.
 Gunnar Friberg, administrerende direktør 
 Bredero Shaw Norway.

Kl 11.15  Pause

Kl 11.30 Omstilling og nyskapning - Adresseavisen og Pertra. 
 Dr. ing. Kaare Gisvold, 
 styreleder Adresseavisen og Pertra

Kl 12.30 Lunsj

Kl 13.15  Fra Anfield til Aunan - fra sideback til lakseelv.
 Vegard Heggem, tidligere fotballproff og 
 daglig leder for Aunan AS

Kl 14.15  Notar - utfordreren som satte en ny bransjestandard. 
 Morten K. Andersen, advokat og gründer 
 av Notar Gruppen

Kl 15.15 Pause

Kl 15.30 Kjeldsbergkonsernet – utfordringer gjennom 150 år.
 Berit Kjeldsberg, konserndirektør i Kjeldsberggruppen.

Kl 16.30 Vekst og innovasjon  i Orkla.
 Stein Erik Hagen, styreleder i Orkla

Kl 18.00 Kulturprogram starter
 Besøk i Gammelgruva. Omvisning og kulturinnslag.

Kl 20.00 Festmiddag ved SANS Bergmannskroa

Tema for konferansen er i 
år knyttet til utfordringer 
ved omstillingsprosesser og 
nyskaping. For å lykkes kreves 
det kontinuerlig utvikling, men 
ikke alle utviklingsprosesser er 
like heldige. Hva er det som 
gjør at noen prosesser blir 
suksesshistorier, mens andre blir 
regelrette katastrofer? Vi vil se 
på flere ulike utviklingsprosesser 
som har ført til himmel eller 
helvete. 
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Stein Erik Hagen

Berit KjeldsbergMorten K. Andersen

Vegard Heggem

Randi Bakken

Kaare Gisvold

Gunnar Friberg

Gunnar Friberg er administrerende 
direktør i Bredero Shaw Norway.  Friberg 
står bak oppbyggingen av Thermotite på 
Orkanger, og vil i sitt foredrag komme inn på 
suksesskriteriene bak etableringen. 

Kaare Gisvold er styreformann i 
Adresseavisen, Pertra, Aker Marine 
Contractors og Numerical Rocks. Han er 
styremedlem i BOA/Taubåtkompaniet, 
Corrocean, Meraker Brug og Det 
nordenfjeldske Dampskibsselskab. Fra 1983 
til 2002 bygde han opp det som i dag er 
Teekay Petrojarl ASA, den ledende FPSO-
operatør i Nordsjøen.

Vegard Heggem har gått fra å spille fotball 
på Liverpool til å drive laksecamp i Rennebu. 
En formidabel omstillingsprosess som 
har krevd nøye forberedelser, evne til å se 
muligheter og ikke så rent lite mot. I sitt 
foredrag ”Fra Anfield til Aunan” forteller 
Heggem om sitt forhold til omstilling og 
veien fram til det Aunan er i dag. 

Morten K. Andersen etablerte Notar i 
1986 sammen med Asgeir Sæther, med 
utgangspunkt i advokatvirksomhet. Arbeidet 
med å spesialisere juridiske tjenester har gitt 
grunnlag for fortsatt vekst ut over Norges 
grenser. Andersen er utdannet jurist og 
har i tillegg til advokatvirksomhet en rekke 
styreverv i små og mellomstore bedrifter. 

Berit Kjeldsberg er konserndirektør i 
Kjeldsberggruppen.  Kjeldsbergkonsernet 
har helt siden starten i 1856 gått igjennom 
stadige endringer. Konsernet er i dag et 
meget spennende konsern som driver 
aktiv utvikling innen nye virksomheter og 
forretningsområder.

Stein Erik Hagen er kanskje mest kjent 
for oppstarten av dagligvarekjeden RIMI. I 
dag er Hagen en av Norges største private 
investorer gjennom familieselskapet Canica 
som blant annet har betydelige interesser i 
Orkla, hvor han er styreleder. Canica har også 
eierinteresser i Jernia, Komplett, Ignis og 
Steen og Strøm. 

Konferansier: Randi Bakken
Bakken er tekstilinginør/designer og 
gründer, med lang erfaring fra internasjonalt 
arbeid - blant annet i Pocolino (del av 
BikBok) og Swix, før hun startet sin egen 
virksomhet innen klesdesign under merket 
Randisign. I tillegg har hun bygd opp en 
bred kompetanse innenfor kulturformidling, 
entreprenørskap og styrearbeid.

Ingrid Skarstein



Praktiske 
opplysninger
Sted: SANS Bergmannskroa, Løkken Verk
 
Pris: “Full pakke” kr 2850,- + mva pr.person. 
Prisen inkluderer konferansedeltakelse, lunsj, 
pauseservering, kulturopplevelse i Gammelgruva, 
gourmetmiddag på SANS Bergmannskroa og godt 
drikke.
 
Pris: “Kun dag” kr 2350,- + mva pr.person. 
Prisen inkluderer konferansedeltakelse, lunsj og 
pauseservering.
 
Påmelding og bekreftelse:
Påmeldingsfristen er 15. april 2007.

Send navn på deltakere, firma og fakturaadresse til 
kontakt@bergmannskonferansen.no
Ved spørsmål om konferansen eller påmelding ring: 
95 20 66 30

Du vil få tilsendt bekreftelse og faktura etter mottatt 
påmelding. Påmeldingen er bindende.
 
Overnatting: I forbindelse med konferansen er det 
reservert rom ved SANS Bergmannskroa. Dersom du har 
behov for overnatting så gi beskjed om dette sammen 
med påmelding, så bestiller vi for deg. Enkeltrom koster 
kr 750 inkl frokost.
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