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Velkommen til #econaforum18
Econa er allerede midtveis i strategiperioden, flere av oss er i full gang med implementering
av de strategiske målene. Dere som har et verv i Econa har en viktig rolle i denne fasen og på
årets #econaforum vil du blant annet treffe andre frivillige fra studentstyrene, lokalstyrene og
tillitsvalgte i offentlig sektor. Du vil få mer kunnskap om Econa og ikke minst bidra til å utvikle
spennende medlemstilbud for fremtiden.
Vi har tatt utgangspunkt i evalueringene fra fjorårets #econaforum under utarbeidelsen av
årets program. #econaforum blir en stadig viktigere arena for alle frivillige i Econa.
Praktisk info
Forumet avholdes på Thon Conference, Universitetsgata 26, 0162 Oslo. Overnatting for
deltakere som bor utenbys skjer på Smarthotel Oslo, St. Olavs Gate 26, 0166 Oslo.
Innsjekking skjer etter møteslutt fredag ettermiddag. Fredag kveld er det bankettmiddag på
Hotel Continental, Stortingsgata 24, 0117 Oslo.
Reise
Informasjon om reise sendes ut i august 2019. Deltagere som tar tog/andre transportmidler inn
til Oslo skanner og sender inn regning til tom.omnes.lia@econa.no (lokalavdelingene/
æresmedlemmer) eller simen@econa.no (studentgruppene). Vi dekker reise etter rimeligste
måte og kostnader til mat i de tilfellene der deltageren har lang reisetid.
Kontaktinformasjon
Styremedlemmer i lokalavdelingene æresmedlemmer kan kontakte Tom Omnes Lia på 473
62 500, og styremedlemmer i studentgruppene kan kontakte Simen Høgberg på 478 31 281.
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Fredag 20.09.19
10:00
Studentutvalget ønsker velkommen
Leder Live ønsker velkommen og introduserer Studentutvalget.
10:15

Godt og blandet
Styrene blir kort introdusert, Valgkomiteen skal si noen ord.

10:30

Opplæringsopplegget
Studentutvalget/Studentansvarlig gjennomfører opplæringsopplegget med
studentene

12:00

Lunsj

13:00

Econa fremover
Hvordan ser vår nye administrerende direktør Nina Riibe fremtiden?

13:30

Se og bli sett
Vi introduserer alle deltakerne fra scenen så reiser den enkelte seg opp når
ditt styre eller arbeidssted introduseres.

13:45

Innsikt fra strategiarbeidet

14:30

Pause

14:45

Fra student til gründer
Foredraget handler om veien fra student til å starte og bygge selskap. Christine
deler egne erfaringer og forteller gripende historier fra teknologistudier til
forskningstokt over Atlanterhavet, feltarbeid i Afrika og studier i Brasil til livet
ombord i seilbåt langs norskekysten. Foredraget er engasjerende og passer
godt for studenter og andre som ønsker påfyll av motivasjon til å skape.
Christine Spiten er Co-Founder av Blueye Robotics, selskapet som har utviklet
Blueye Pioneer undervannsdrone og lar deg utforske havet ned til 150m dyp fra
din egen smart-phone. Hun er Co-Captain på EntrepreneurShip One, tidligere
norgesmester i seiling. Christine har blitt kåret av Forbes Magazine til ’30 under
30 most important Tech Founders’ og ‘World’s Top 50 Women in Tech 2018’,
‘Norway’s 50 most important female tech founders’ 2017 + 2018, og ‘Top 10
Norwegian Female Tech-Entrepreneurs 2018’.

15:45

Pause

16:15

Flytsonen
Dette foredraget handler om hvordan kommunikasjon kan fremme og ikke
hemme samhandling og resultatoppnåelse… Trolig kjenner dere på at det har
oppstått litt for mange misforståelser eller «missed opportunities» i det siste –
og gjerne at det skylder mangelen på god koordinering,
Gjennom 15 års erfaring som prosess-fasilitator og kommunikasjonsrådgiver,
har Bård hentet frem de tre viktigste prinsippene som sikrer god
kommunikasjon, og henter frem «FlytSonen» – der folk rett og slett jobber
svært godt sammen, og ikke kaster bort tiden på mangelfull kommunikasjon.
Bård Brænde har bakgrunn fra to svært forskjellige miljøer. Han er utdannet
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fokus på strategi, organisasjon
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og markedsføring. I tillegg er han en av landets fremste eksperter på
improvisasjon og teatersport.
Improvisasjon handler om å gjøre hverandre gode. Strategi handler om å nå
spennende mål. Et foredrag med Bård setter begge disse aspektene sammen
på en skreddersydd og engasjerende måte!
17:15

Avslutning

17:30

Lounge på Smart Hotell
Mat og drikke på smart hotell for de som ønsker.
Egentid og innsjekking på hotellet

19:30

Bankett på Hotel Continental

01:00

Slutt

Lørdag 21.09.19
09:00
Feiling – en 4 milliarder år lang tradisjon
Feiling er en naturlig del av både evolusjon og innovasjon – man får ikke til
noe nytt uten å risikere å gå på snørra. Dessverre har de fleste større
organisasjoner en kultur som oppfordrer til å ta trygge valg og sky feiling som
pesten. Slikt blir det sabla lite innovasjon av. I dette foredraget presenteres
tips til hvordan vi kan bruke Econa-året 2019-2020 til å eksperimentere mer,
feile bedre, og skape en internkultur som muliggjør deling og læring når ting
går skeis, i stedet for å skamme seg og gjemme tabbene under teppet."
Jacob Mørch er en av gründerne bak innovasjonsstudioet Uromaker, som
hjelper større organisasjoner med å jobbe raskere, tenke rarere og gjøre
modigere valg enn før, ved å ta i bruk metodikk og mindset fra startupverdenen. Uromakerne har tidligere holdt sine foredrag og workshops for
kunder som EY, Storebrand, NTB, Grieg, Sparebanken Vest og NHHSymposiet, og leverer innovasjonsmodulene i AFF Solstrandprogrammet
Accelerate.
10:00

Workshop
Studentgruppene jobber med tiltak som skal øke rekruttering (f.eks.
strakstilbud) og som skal beholde medlemmer.

11:00

Pause

11:30

Workshop 2
Studentgruppene jobber med medlemsfordeler for student.

12:30

NM i økonomi og Nordisk
Evaluering av NM i økonomi 2019. Planen for 2020. Studentene får komme
med innspill – hvordan kan dette brukes som en rekrutteringsarena? 5 konkrete
tiltak!
Studentutvalget orienterer om Nordisk mesterskap.

13:00

Lunsj og hjemreise
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