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Etter finanskrisen
- full stopp eller bånn gass

www.bergmannskonferansen.no



www.bergmannskonferansen.no

Program
Onsdag 27. 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. 

Torsdag 28. april
Registrering og kaffe fra kl 09.00

Kl 09:30 Åpning/Velkommen
 Ingunn Rekstad, Leder for Bergmannskonferansen.

Kl 09:35  Dag Olav Løset, Senior Manager i Ernst & Young AS
 Hva har vi lært av finanskrisen?

Kl 10:15  Julie Brodtkorb Voldberg, Kvinnepolitisk leder i Høyre
 Politiske rammebetingelser
 
Kl 11:00 Pause
  
Kl 11:15 Bjørn M. Wiggen, konsernsjef for Orkla ASA
 Orkla- kombinasjon av langsiktighet og dynamisk utvikling

Kl 12:00  Lunsj

Kl 13:00 Ida Lise Salberg, Daglig leder for Orkdal Sjukehus, St. Olavs Hospital
 Pængan eller livet?

13:45 Tor Inge Akselsen, Kommunikasjonsdirektør i Statnett
 Ser vi snart slutten på mishandlingen av Midt-Norge?

14:30 Pause

14:45 Freddy Aursø, Administrierende direktør i Bigmouthmedia Norge
 “Markedsføring i sosiale medier 
 – Hvordan utnytte verdens beste markedskanal for din bedrift ”

15:30 Oppsummering og avsluttning



Ingunn Rekstad

Freddy Aursø

Tor Inge Akselsen

Ida Lise Salberg

Foredragsholdere

Dag Olav Løseth er utdannet siviløkonom ved Norges 
Handelshøyskole. Han har jobbet som næringsrådgiver ved 
Meldal Sparebank og som investeringssjef ved Salvesen & 
Thams. Han er nå ansatt som Senior Manager i Ernst & Young, 
hvor han leder en avdeling som jobber med finansiell rådgivning 
spesielt mot SMB segmentet.

Julie Brodtkorb Voldberg er leder for Høyres Kvinneforum 
og sitter i Høyres arbeidsutvalg. Hun beskrives ofte som Ernas 
høyre hånd, og har fått mye av æren for Høyres nye kurs. Hun 
er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole, og i dag 
også ansatt som kommunikasjonsansvarlig i Stor Ulven AS

 
Bjørn M. Wiggen er konsernsjef i Orkla ASA. Han er utdannet 
siviløkonom fra Norges handelshøyskole , og har arbeidet hele 
sitt yrkesaktive liv i Orkla-konsernet. Wiggen har hatt stillinger i 
Orkla Media, Borregaard, Ringnes, Elkem og Sapa.

Ida Lise Salberg er utdannet sykepleier og jobbet som dette 
de første ti årene av sin karriere, før hun tok videreutdannelse 
i helse og sosialadministrasjon ved TØH. Etter endt utdanning 
har hun hatt lederstillinger innen St.Olav, og ble i 2005 daglig 
leder ved Orkdal Sykehus. I 2008-2009 hadde hun et avbrekk 
hvor hun var prosjektleder for Norges Fotballforbunds prosjekt 
Jenteløftet, men siden høsten 2009 har hun vært tilbake som 
leder for sykehuset. 

Tor Inge Akselsen er født på Løkken Verk i OL-året 1952, 
studerte på Universitetet i Trondheim (før det fikk navnet NTNU), 
jobbet som journalist og deretter ulike jobber i energisektoren. 
Han har vært ansatt i Statnett som kommunikasjonsdirektør 
siden 1992.

Freddy Aursø er administrerende direktør for det nordiske 
markedet i bigmouthmedia og har ansvaret for deres 
kontor i Norge, Sverige og Danmark. Etter oppstarten av 
bigmouthmedia i Trondheim i 2005 har han også vært med 
å starte opp våre kontor i Stockholm og København. Han 
har en Bachelor of Science i Telecom fra HIST, samt MBA i 
Entrepreneurial Management fra Newcastle Graduate School of 
Business.

Konferansier: 
Ingunn Rekstad, leder for Bergmannskonferansen
Ingunn Rekstad er utdannet siviløkonom fra Handelsehøyskolen 
i Bergen.  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. 

www.bergmannskonferansen.no

Bjørn M. Wiggen

Julie Brodtkorb Voldberg

Dag Olav Løseth



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 fil få 
tilsendt bekreftelse og faktura etter mottatt påmelding. Påmeldingen er bindende.  

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 10. april belastes 
deltageravgiften i sin helhet. 

Ved spørsmål om konferansen ring: 95 20 66 30, eller send en e-post.

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


