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Derfor er vi tilstede i Kristiansund 
og ønsker deg som kunde.

Tore Vevang  
Banksjef/ aut. finansiell rågiver 
971 95 965 
tore.vevang@sbm.no

Håkon Løvik  
Aut. finansiell rådgiver 
905 89 181
hakon.lovik@sbm.no

Michael Valde 
Aut. finansiell rådgiver  
900 54 640  
michael.valde@sbm.no

Tove Smenes  
Aut. finansiell rådgiver 
947 83 470
tove.smenes@sbm.no

Felix C Hjemgård  
Bankvert
481 81 018
felixc.hjemgard@sbm.no

Din bank på  
hjemmebane

Vi lover å gjøre en forskjell. Vi skal skape tillit. Vi skal skape rammer og  
frihet. Skape sunn økonomi. Vi skal skape en forskjell der du bor, skape 
aktiviteter for barna, skape møteplasser for dem som tenker stort. 

Marius Neergaard 
Finansiell rådgiver næringsliv 
928 36 863
marius.neergaard@sbm.no

Marianne W. Granum  
Aut. finansiell rådgiver næringsliv 
915 22 652
marianne.granum@sbm.no

Hvordan vi sammen kan skape en sterkere region, hente 
inspirasjon og legge til rette for kunnskapsdeling står alltid 
sentralt når Nordmørskonferansen planlegges. 
Så også denne gang.
 
Et bærekraftig Nordmøre er årets tema. Vi har med oss gode 
krefter til å sette søkelys på nettopp dette, samt til å dele 
erfaringer og tanker om noen av framtidens spennende 
satsinger og utfordringer.
 
Konferansen arrangeres i år for 32. gang, og den har gjennom 
årene befestet seg som en viktig møteplass i regionen.

Vel møtt.

Masse hilsener fra oss i 
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 

Samarbeidspartnere KNN:

VELKOMMEN TIL
NORDMØRSKONFERANSEN 2020

og samarbeidspartner 
ORKidé – Nordmøre regionråd
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«BRYGGA» 
– vårt nye 
næringsbygg på 
Devoldholmen. 

Et viktig bidrag til 
arbeidsplasser og 
verdiskaping i 
regionen. 

Vi ønsker 
leietaker Lerøy 
Midt lykke til i 
nye lokaler! 

www.tbu.no
Ta kontakt for informasjon om hva Tjeldbergodden og regionen rundt 
kan tilby av næringsarealer, fasiliteter og industriell kompetanse

Midt i Norges største produksjonsområde for oppdrettslaks
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Velkommen

Kl. 0900

Kjell Neergaard, leder ORKidé – Nordmøre regionråd, 
og Monika Eeg, daglig leder 
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Tempen på norsk økonomi 

Inge Furre, sjeføkonom Sparebanken Møre 

Registrering og kaffe

Kl. 0830

Kaffepause/nettverksbygging 

Kl. 1040

Med bærekraft i fokus  

Ung bedriftsleder med bærekraft i blodet 

Even Gaarde-Landre, kommunikasjonsrådgiver 
SpareBank 1 Nordvest  

Jan Christian Vestre, daglig leder Vestre AS 

DAGENS PROGRAM:
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www.hiksu.no

Lite miljø – stort utbytte

Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) 
huser det høyere utdanningstilbudet i 
Kristiansund. Hos oss finner du solide  
utdanningsaktører, en aktiv student-
forening, spennende studietilbud og 
mange engasjerte studenter. 

I dag tilbyr Høgskolen i Molde og Dronning Mauds 
Minne Høgskole høyere utdanning ved HiKSU.  
Utdanningstilbudet spenner seg fra ulike bachelor-
grader i logistikk til barnehagelærer og sykepleie.

          – Vi er stolte over utdanningene som leveres  
i Kristiansund og jobber daglig for en sterk og  
attraktiv studentby, sier Jøran Gården, daglig  
leder ved HiKSU.

”

         – Jeg stortrives som student i Kristiansund!  
Det er et godt samhold på Høgskolesenteret,  
en aktiv studentforening og vakker natur, sier  
bergenseren Sophie Fossmark, som studerer 
bachelor i Marin logistikk og økonomi.

”

Lunsj / nettverksbygging

Kl. 1215

Forskningsmobilisering for næringslivet

OKEA som bidragsyter i regionen

Framtiden ligger i havrommet 

Kl. 1315

Hanne Solvang Felberg, forskningsleder Møreforsking

Tor Bjerkestrand, SVP Drift OKEA AS

Kjell Olav Skjølsvik, innovasjonsleder NTNU

Fylket som utviklingsaktør

Kl. 1110

Tove-Lise Torve, fylkesordfører 
Møre og Romsdal fylkeskommune  

– hvordan vil fylket legge til rette for 
næringslivet på Nordmøre? 

Sentral aktør på Nordmøre tar 
tempen på havrommet 

Harald Larssen, produksjonssjef Lerøy Midt AS
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Selvsagt skal det lønne seg å  være 
totalkunde hos oss! Dersom du velger 
å ha både strøm, TV og internett fra 

NEAS, kan du spare penger og 
samtidig gi mer til nabolaget.

Fyll huset med fart og spenning — 
se fordelene på neas.mr.no/kundefordeler

MED FULLT HUS 
FÅR DU MER 
FOR MINDRE

Varde Arbeid og Inkludering
Varde Mekanisk
Varde Lek & Park
Varde Catering

Raust

www.varde.as

Utdeling av ORKidéprisen

Avslutning faglig del

Møteleder Alice Bergfall, A/S Norske Shell

(for de som er påmeldt middag)

Kl. 1600

Samling i bar og sånn

Konferansemiddag på Quality Hotel Grand

Kl. 1600

Kl. 1800

ORKidéprisvinneren 2019 - ett år etterpå 

Jakten på det gode laget!

Kl. 1500

Klaus Hoseth, Stranda Prolog

Roger Finjord, foredragsholder som deler visdom med 
en god porsjon humor 

Kaffepause/nettverksbygging 

Kl. 1430
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mrfylke.no
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 Vi samarbeider med heile Nordmøre 
om å lage Campus Kristiansund

Utdanning – forskning – innovasjon – på ein plass

Din rådgiver og digitale regnskapspartner 
SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest er en av de ledende leverandører av tjenester  
innen regnskap, økonomi og rådgivning i regionen. Vi tar ansvar for viktige funksjoner, slik 
at våre kunder kan konsentrere seg om kjernevirksomheten.  

Kontakt oss gjerne: 
Tlf.: 71 57 31 00 
post@snvregnskap.no 

Kristiansund Halsa Tingvoll Aure Eide 

NOTATER
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BRØNNBÅT SLAKTEBÅT FISKEKLINIKK SLAKTERI KONTROLLSYSTEM

– Fish at Your Fingertips

Siste nytt om 
næringslivet 
på Nordmøre 
finner du i

NOTATER
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LOGOPARTNERE:

NESTE ÅRS KONFERANSE:

TORSDAG 28. JANUAR 2021



Idium hjelper deg 
å lykkes på nett
Bruk tiden din på det 
du er god på!

Vi hjelper tusenvis av små og 
mellomstore bedrifter med 
digital markedsføring. 

Send oss en mail til hei@idium.no for å komme i gang!

#1 på nettsider og digital
markedsføring i Norge


