
Inspirasjonsdager
– FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER 

Kulturhuset Kuben, Grong 13.–14. februar 2019

Petter  Uteligger

Cogidocs  v/Rune Skåren

Grong  Sparebank

NTE  v/Kenneth Brandsås

Jens  Kvernmo

Havfruene  AS

Vi ser muligheter der  
storbankene ser utfordringer  
 
Godt kjennskap til nærmiljøet og «kortreist» beslutningsmyndighet gjør 
Grong Sparebank til en god partner for små og mellomstore bedrifter.

Foredrag med Jens Kvernmo onsdag 13. februar                               Kr 250,- 
 
Billett til foredrag med Jens Kvernmo onsdag 13. februar  
som inkluderer Inspirasjonsdag torsdag 14. februar                          Kr 995,- 
 
Inspirasjonsdag torsdag 14. februar                                                  Kr 950,-

ODD INGE 
MYRVOLD 

Banksjef  
bedriftsmarked

JONAS 
VIE 

Forsikringsrådgiver  
bedrift

REIDUN 
PREBENSEN 

Senior 
bedriftsrådgiver

PER OLAV  
HAUGDAL 

Senior 
bedriftsrådgiver

MORTEN 
OVERREIN RAADE 

Senior 
bedriftsrådgiver

TOVE  
BUKTEN 

Forsikringsrådgiver/ 
bedriftsrådgiver 

LASSE 
LUND 

Bedriftsrådgiver

INGER MARIE 
MYRVOLD 

Bedriftsrådgiver

TORGEIR  
KROKNES 

Forsikringsrådgiver  
bedrift

SIGURD  
PETTERSEN 

Senior 
bedriftsrådgiver

ØNSKER DU OVERNATTING: 
Grong Hotell     Enkeltrom kr 845,-/995,- dobbeltrom pr. døgn 
Namsentunet    Enkeltrom kr 845,-/995,- dobbeltrom pr. døgn 
Grong Gård       Enkeltrom kr 845,-/995,- dobbeltrom pr. døgn 

Alle overnattingstilbud er inklusive frokost

PÅMELDING: www.grong-sparebank.no
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Inspirasjonsdager
Namsen Salmon  & Train Experience

Konferansier 
Sigmund Kveli

GRONG • LIERNE • MOSJØEN • NAMSOS • RØRVIK • SNÅSA • STEINKJER 

Marcus A  Bomann Velasquez



Jens  Kvernmo

Jens har bakgrunn fra Forsvaret som skarpskytter og har vært totalt  
6 måneder i operativ tjeneste i Afghanistan. Tidligere rifleskytter med 4 NM 
gull og flere deltagelser i internasjonale mesterskap. Lidenskapelig jeger  
og friluftsmann med blant annet 2 overvintringer i den norske villmarka. 
 
Jens er kjent fra dokumentaren Vinterdrømmen som har gått på NRK 1 høsten 2017.  
I tillegg kjent som vinner av TV2 sin nye realitysatsning Alene, der det handlet om  
å overleve lengst mulig i norsk natur. 
 
Trenger vi å reise til Alaska eller Canada for å oppleve villmarksfølelsen?  
Dette foredraget handler om å ta sats og forlate den siviliserte karusellen.  
Ta del i Jens sin historie, turer og opplevelser. 
 
• Bli med til Sylan og høre historier fra Jens sin Vinterdrøm 
• Jens forteller også om veien frem til seieren i Alene 
• Hvordan sette seg mål og realisere drømmer 
• Hvordan bruke motstand til din fordel 
• Hva tar man med seg hjem i bagasjen etter å ha levd på naturens premisser, 
  slik vi en gang var født til å gjøre?

I november 2014 forlot Petter Nyquist 
familien for å leve 52 dager  

på gata i Oslo blant hjemløse  
og rus avhengige gjennom  

hele jule høytiden.  
 
Uten penger, kun iført det han 
hadde på seg og med et video-
kamera, dokumenterte Petter livet 
på gata – et Oslo ukjent for de aller 
fleste av oss. 
 
Petter Uteligger – 52 dager på gata. 

 
Hvordan føles det å bli 

stigmatisert og ekskludert  
fra samfunnet, og hva skjer 
når elementære behov  
som omsorg, trygghet  

og kjærlighet forsvinner? 
Hvordan klarer hjemløse  
og rusavhengige å finne  
lyspunkter i en hverdag ofte 
fylt med motgang? Finnes det 
varme og medmenneskelighet 
på gata og hvordan kan vi som 
utenforstående vise at vi bryr 
oss litt mer om de som er 
rundt oss i hverdagen? 
 
Gjennom sitt timeslange  
foredrag tar Petter Nyquist 
oss med til en side av Oslo 
svært få av oss kjenner til, 
og vi blir kjent med unike 
mennesker og deres  
historier på både godt 
og vondt. Deler av 
honoraret til Petter  
går til «Stiftelsen 
Petter Uteligger».  
Stiftelsen skal være 
med på å skape lys-
punkter i hverdagen 
for folk på gata.

Kuben onsdag 13. februar

Petter  Uteligger

Kuben torsdag 14. februar



PROGRAM JON HÅVARD SOLUM

Hans Barliens gründerpris 

Onsdag 13. februar  

19:00       Grong Sparebank vorspiel 

20:00       Jens Kvernmo • Et vilt liv med Jens Kvernmo 

21:30       Næringspub på Grong Hotell 

 

 

Torsdag 14. februar  

09:00       Registrering ved inngang Kuben 

09:45       Dørene til sal åpner 

10:00       Kulturelt innslag 

10:10       Velkommen – konferansier Sigmund Kveli innleder dagen 

10:25       Jon Håvard Solum 

10:40       Cogidocs v/Rune Skåren 

11:15       Grong Sparebank • Økonomistyring fra gravemaskinhytta 

11:35       Namsen Salmon & Train Experience • Unike opplevelser i hjertet 
                av Namdalen 

11:50       Lunch 

12:40       Oppstart/kulturelt innslag 

12:50       Havfruene AS • Ærlig mat fra en ærlig bedrift 

13:20       Marcus A Bomann Velasquez • Gründer som tenker stort og internasjonalt  

13:50       NTE v/Kenneth Brandsås • Betydningen for lokalt næringsliv  
                med milliardprosjekt i Fiskumfoss 

14:15       Pause 

14:45       Prisutdeling av Grong Sparebank  
                og Innovasjon Norge – Hans Barlien-prisen 

15:00       Petter Uteligger • Gjøre andre menneskers hverdag bedre 

16:15       Grong Sparebank og Grong Næringsforening 
                oppsummerer og avslutter dagen

• Hans Barliens gründerpris – et samarbeid mellom Trøndelag Fylkeskommune, 
Overhalla Kommune og Grong Sparebank. 
 
«Hans Barlien var en helt spesiell og oppfinnsom person, som lenge etter  
sin død gir inspirasjon til originale, nytenkende, dristige og visjonære  
namdalinger. 
 
Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til en bedrift eller person i 
Namdalen som har utmerket seg positivt og som har vist at det å tenke  
utenfor boksen lønner seg.  
 
Prisen skal gå til den/de som har våget, satset og har markert seg utover 
Namdalens grenser med sin oppfinnsomhet».

• Grong Sparebank har de siste årene vokst fra å være en landets minste banker, til  
i dag å være landets 40 største bank. Vi har blitt en betydelig aktør i det regionale 
bankmarkedet, og ikke mange trodde at vi skulle vokse og bli en så viktig del av 
samfunnsliv, næringsliv og hverdagen til store deler av befolkningen her midt i Norge. 
 
De lokale sparebankene blir viktigere og viktigere for Trøndelag. Når internasjonale 
storbanker rømmer fra distriktene til storbyene, tar lokale sparebanker som Grong 
Sparebank ansvar og finansierer små og mellomstore bedrifter. Nye forsknings-
rapporter viser at lokalbanker tilfører distriktet vesentlig mer lånekapital, 
uten at risikoen øker. Bedriftene som får lån fra en lokalbank som Grong 
– og som ellers ikke ville fått lån – gjør det minst like bra som lignende 
bedrifter med lån fra andre typer banker. Dette gjelder enten man måler 
vekst eller lønnsomhet over tid. Under våre inspirasjonsdager får du 
møte noen av disse bedriftene, og personene bak. Det å få høre  
historiene til lokale bedriftsledere som har lyktes, og deres kronglet vei 
fram til suksess, tror vi er svært verdifullt for mange. Det er alltid hardt 
arbeid og stort engasjement som driver disse bedriftene framover. 
 
En annen med sterkt engasjement som du kan møte er Petter 
Nyqvist, eller «Petter Uteligger». Verdier, vilje og mot er noe vi alle 
trenger i vårt arbeid for en bedre verden. Her er Petter en 
inspirasjons kilde for oss alle. 
 
På vegne av hele banken ønsker jeg velkommen  
til inspirerende foredrag og diskusjoner.

Med forbehold om endringer i programmet.



NTE  v/Kenneth Brandsås

Grong  Sparebank

Fra fjellkommunen Røyrvik styres ei internasjonal  
bedrift med kontorer i seks europeiske land. 
Cogidocs AS driver med digital dokumenthåndtering, 
og har i dag to kontorer i Romania, to i Finland,  
to i Sverige, ett i Danmark, et salgskontor på Steinkjer 
og hovedkontor i Røyrvik som betjener 40.000 offentlige 
og private kunder. Og alt styres fra fjellkommunen Røyrvik,  
lengst nordøst i Trøndelag.

Styret i NTE har besluttet å bygge ny kraftstasjon  
for 1 milliard kroner i Nedre Fiskumfoss i Namsen -
vassdraget. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere 
fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt 
tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag.  
Oppstart vil være første halvdel av 2019 og det  
nye anlegget står ferdig i 2023. Dette vil ha stor  
betydning for lokalt næringsliv i mange år fremover, 
noe vi får høre mere om.

Cogidocs  v/Rune Skåren

Marcus A  Bomann Velasquez

Havfruene  AS

Namsen Salmon & Train Experience var  
fjorårets vinner av Hans Barliens grunderpris og 
drives av Elizabeth Hamsund og Torger Haugen. 
Et helt spesielt konsept i nasjonal målestokk  
og vi kan trygt si at det ikke finnes lignende i  
Europa. Med 4 jernbanevogner på en 180 meter 
lang jernbanebru som går over en av Norges 
beste lakseelver Namsen. Torger forteller hva 
som inspirerte de til å satse på dette spennende 
prosjektet

En spennende bedrift lokalisert på Inderøya  
som har som mål og levere ærlig mat fra  
en ærlig bedrift. Utvikling, produksjon og  
omsetning av helseprodukter av høyeste  
kvalitet fra marine råvarer. Havfruene AS  
står for rene, naturlige, sporbare, kortreiste  
og miljøvennlige kvalitetsprodukter, og ønsker  
å være en identifiserbar bedrift med nærhet  
til kunden.

Merk deg navnet Pelo. Om det blir slik Marcus vil, 
blir Pelo på linje med Airbnb og Uber. Med Pelo  
kan man få frisørtime hvor og når som helst.  
Vi tenker stort – og vi tenker internasjonalt.  
Pelo er et ambisiøst prosjekt som vil ta sikte på  
å revolusjonere frisørbransjen globalt. Nå får vi 
anledning til å høre hva denne unge gründeren  
har for planer fremover.

Grong Sparebank er en «bedrift» som har eksistert 
over 150 år og som også er nødt til å ha kontinuerlig 
fokus på utvikling og fornyelse, for å være  
attraktiv i markedet. Bedriftsavdelingen består av 
10 medarbeidere med ulike spesialkompetanser. 
Banken jobber mot bedriftsmarkedet med 
målsetting om å være en totalleverandør innenfor 
finansielle tjenester, herunder lån, kreditter og 
garantier, forsikring, pensjon, leasing eller dagligbank. 
Under inspirasjonsdagen vil vårt foredrag omfatte  
dagligbank og hvordan den digitale utviklingen kan føre  
til en betydelig enklere hverdag for bedriften, og hvordan  
det er mulig å ha god økonomistyring fra gravemaskinhytta.

Namsen Salmon  & Train Experience


