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– FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Torsdag 14.–15. februar 2018 • Kulturhuset Kuben, Grong

Cecilie  Skog

Svein  Nordbakk
Jan Andreassen

Emma  Tryti
Tove Martinsen

Hans Erik  Svepstad

Truls Svendsen

Jon Håvard Solum

Sigmund  Kveli

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.

PÅMELDING FØR 15. JANUAR, EARLY BIRD:
Kr 995,- eks. mva./inklusive billett til Truls Svendsen 
og Kjartan Brugger Bjånesøy, onsdag 14. februar.

PÅMELDING ETTER 15. JANUAR:
Torsdag 15. februar kr 995,- eks. mva.

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 
bedrift

TORGEIR 
KROKNES

Forsikringsrådgiver 
bedrift

SIGURD 
PETTERSEN

Senior
bedriftsrådgiver

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

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



Truls  Svendsen

Hvordan kunne en 120 kilos tung sofagris takke ja til å gå 600 kilometer
på ski? I samtale med Kjartan Brugger Bjånesøy medforfatter av boka
«Truls over Grønland», forteller Truls om sin livs største utfordring da
han gikk på ski over Grønland med Cecilie Skog.

Med humor forteller Truls om hva han har lært av turen og om gleden
av å si ja når han egentlig har lyst til å si nei.

Truls Svendsen har ingen ambisjoner om å bli en ny mentaltrener, men
blir glad om han kna inspirere deg til å si ja til en utfordring du vanligvis
ville takket nei til. Vi kan uansett garantere at du som publikum skal gå
hjem litt mer fornøyd og glad enn da du kom.

Cecilie  Skog

Cecilie Skog har lagt bak seg ekspedisjoner få andre kan skryte på seg. 
Regnes i dag som en av verdens mest profilerte og meritterte eventyrere. 

Når man ser Cecilie Skog er det fort gjort å bli så blendet av hennes 
sjarmerende vesen at man glemmer at denne kvinnen faktisk innehar 
flere verdensrekorder. Hun er nemlig den første kvinnen i verden til 
å nå det høyeste fjellet på hvert av de syv kontinentene og i tillegg har 
hun besteget «de tre polene» Mount Everest, Nordpolen og Sydpolen. 
Den tredje rekorden er for flest gullmedaljer i «NM i krøller» (neida).

Det er med andre ord en ekstraordinær person 
vi har med å gjøre her. Men når Cecilie ikke er 
ute og bestiger de drøyeste fjellene i verden 
(eller drar Truls Svendsen etter seg 
over Grønland) da reiser hun landet 
rundt og holder sitt fantastiske 
foredrag «Cecilies verden» der 
hun tar publikum med på et 
sytti minutters strabasiøst 
eventyr gjennom storslått 
natur.

Essensen i foredraget 
er ikke det harde slitet 
eller prestasjonene 
i seg selv, men den 
enorme gleden over 
å kunne realisere 
sine største og 
innerste drømmer.

Truls
over Grønland

Kuben on
sdag 14. f

ebruar

Kuben tor
sdag 15. f

ebruar

OM Å VÅGE OG SI JA

En 

MORSOM 
turfortelling!



PROGRAM JON HÅVARD SOLUM

Hans Barliens gründerpris

Onsdag 14. februar

19:00    Grong Sparebank «Ut på tur vorspiel»

20:00    En morsom turfortelling med Truls Svendsen 
             og Kjartan Brugger Bjånesøy

Torsdag 15. 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 • Kontunierlig endring for å lykkes

10:40    Svein Nordbakk • Historien Namsen Auto fra A til …

11:15    Jan Ludvig Andreassen • Finanskrumulur

12:00    Lunch

12:45    Kulturelt innslag

12:55    Emma Tryti • Vipps inn i fremtiden

13:30    Tove Martinsen • Fra hobby til Norges beste garnbutikk

13:45    Hans Erik Svepstad • Oppturer og nedturer i bussbransjen

14:15    Pause

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

15:00    Cecilie Skog • Realisere sine drømmer

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».

• Det å få lov til å være banksjef i Grong Sparebank er et privilegium. Jeg er
utrolig stolt over hva vi har fått til de siste årene, og over den tilliten kundene
gir oss. De siste årene har vi blitt en viktig økonomisk samarbeids partner 
for store deler av næringslivet i regionen. Vår visjon er at vi ikke bare skal
tilføre bedriftene kapital- og finansieringsløsninger, men vi skal også tilføre
bedriftene merverdi ved å være en sentral sparrings partner. Vi skal hjelpe 
bedriftene til å utvikle seg videre gjennom å tilføre de vår kompetanse i tillegg
til gode bankprodukter. Vi tror på regionen vår, og vi brenner sterkt
for å utvikle både den og enkeltbedrifter her videre. Derfor er det
stadig flere som ønsker det økonomiske partnerskapet vi tilbyr,
fordi de vet at vi jobber hardt hver dag for å gi kundene våre de
beste løsningene.

Som en del av vårt engasjement for næringsliv og regionen vi 
bor i, arrangerer vi den 15. februar 2018 en stor nærings -
konferanse. Vi har et flott knippe foredragsholdere på plass
som skal gi oss ny kunnskap og inspirasjon, vi skal få høre
dyktige lokale bedriftsledere sine sterke historier om hvordan
de har jobbet for å lykkes, og vi skal danne en arena der du
treffer mye av det lokale/regionale næringslivet. Konferansen
skal bli en arena for utvikling og vekst, for inspirasjon og
motivasjon, det skal bli et treffpunkt som du ikke kan gå
glipp av. Til det er den for viktig. Velkommen hit.

Med forbehold om endringer i programmet.



Tove Martinsen

Hans Erik  Svepstad

Sigmund Kveli

Hun våknet en dag og tenkte «jeg skal bli størst 
på garn». Strikkeburet startet som en hobby og 
i dag lever Tove Karin Martinsen godt av ulla si. 
Fra hun deltok på grynderkurs i Namdalshagen 
i Namsos og fram til i dag, har hun rukket å bli
Norges beste garnbutikk og hun har som mål 
og ha fire årsverk i løpet av noen få år.

Sigmund Kveli har mange titler:
For eksempel Sigmunderholder, Kvelirulant 
eller Selvstendig dagdrivende. De siste ti årene 
har han livnært seg som humorist, tekstforfatter 
og regissør. Han er en av tre i Kveli Rånes Bremseth
og har de siste årene hatt regiansvaret for
humorsuksessen Pe Torsa i Kvelia.

Svein Nordbakk

Jan  Andreassen

Emma Tryti

Svein Nordbakk har gitt gass der andre har holdt 
igjen Namsen Auto AS er landets største på caravan,
med ei omsetning på nesten en halv milliard kroner 
i år. Men reisen frem har ikke bare vært enkel 
og han deler av erfaringer han har fått siden 
oppstarten og frem til i dag.

Direktør for Vipps' partnerskap.
«Emma har mer enn ti års erfaring fra bank, finans 
og forsikring, og trigges av tanken på å optimalisere
enhver løsning. I Vipps leder hun Partnerskap 
teamet og selskapets satsning på Vipps faktura.
Emma utfordrer det eksisterende, uavhengig av 
om det er tekniske løsninger, forretningsmodeller
eller prosesser.»

Jan Ludvig Andreassen er en norsk samfunns -
økonom. Han er sjeføkonom i Eika Gruppen med
hovedansvar for overvåking av makroøkonomi 
i inn- og utland. Andreassen har arbeidet med
makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, 
Alfred Berg og Norges Bank. Han er utdannet
samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. 
Jan Ludvig har lang, relevant erfaring og han 
er morsom og engasjerende å lytte til.

Hans Erik er 42 år, Steinkjerbygg, daglig leder 
og eier av Busscharter.no AS med tilhold i Levanger.
Selskapet driver busstransport i hele Europa 
fra et lite kontor i Kirkegata på Levanger.
Hans Erik har bred erfaring som næringsdrivende
bl.a. fra Rema 1000, Lenes bussreiser 
(pasient-transport) og nå Busscharter.no


