
– HVORDAN FÅR VI DET TIL!

11.  

PROGRAMSpareBank 1 Østlandet, 
Elverum Håndball, 
KPMG og Østlendingen 
inviterer til en spennende 
næringslivskonferanse
med temaet: 
OPP OG FRAM!

Terningen Arena, Elverum
11. november kl 08.00 – 14.25.
Pris kr. 950,- pr pers.

Påmelding:
benthe.pelsholen@ 
sb1ostlandet.no

Frist fredag 29. oktober

Klar for Grundsetmartn?
– Vi har satt opp telt utenfor banken og her vil du treffer representanter 
fra Finanshuset Sparebanken Hedmark - bank, forsikring, pensjon, leasing, 
regnskapsførsel og eiendomsmegling. 

Kom innom for en kopp kaffe og en prat om hva vi kan tilby for å gjøre 
hverdagen litt enklere for deg.
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Kl. 08.00 Registering og kaffe

Kl. 08.30 Hvilke muligheter ligger i Innlandet?  
 Hva trenger verden? v/Pål Erik Sjåtil,  
 CEO & Global Managing Partner Lightrock

Kl. 09.00 På tur ut av en spesiell tid, hva forteller 
 ledere på Innlandet er prioritet? –   
 v/Thore Kleppen, daglig leder/partner  
 i KPMG Innlandet - Hvordan bør  
 Innlandsnæringslivet tilnærme seg 
 bærekraft for å skape muligheter?  
 v/Stine Lise Hattestad Bratsberg,  
 partner KPMG Pure Sustainability og en  
 del av KPMGs globale satsning på bærekraft.  
 Avslutningsvis vil Thore lede en kort 
 paneldebatt mellom Pål Erik og Stine Lise 
 omkring Bærekraft; et tema for aktivister 
 eller for de som investerer for framtidig 
 avkastning lokalt

Kl. 09.45 Neste trekk – Veikart for fremtidens 
 næringsliv - Muligheter for Norge og  
 innlandet v/Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO

Kl. 10.00 Benstrekk

Kl. 10.30 Hvordan skaffe kapital? Trenger Innlandet 
 et kapitalmarked i tillegg til banker og har 
 vi det? Egil Matsen, NTNU (tidligere  
 visesentralbanksjef)

Kl. 11.00 Fra papirnedgang til digital vekst - 
 Hvordan Amedia lykkes i krevende tider  
 v/Christian Thu, strategisk salgsdirektør 
 Amedia 

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 12.15 Fra Tuva 8 år til verdensstjerne Luc Abalo 
 v/Mads Fredriksen, daglig leder  
 Elverum Håndball

Kl. 12.35 «Innlandet Science Park» med campus i Hamar, 
 Elverum og Kongsvinger v/Tore Anstein 
 Dobloug, daglig leder Stiftelsen Hedmark

Kl. 13.05 Historien om “Tag your shoes” v/Luisa Arango

Kl. 13.25 Hvem vil du være og hva vil du bidra med? 
 v/Øystein Pettersen, tidligere profesjonell 
 skiløper, og i dag er han en av Norges mest  
 ettertraktede foredragsholdere

Kl. 14.25 Slutt


