Econa Oslo/Akershus
Styret 2016/2017
Christian Fredrik B. Mathisen (styreleder)
Christian Fredrik jobber som seksjonssjef i NBBL, og driver en kompetanseenhet,
kursavdeling og nettbutikk. Han har tidligere jobbet som manager i KPMG og
finanscontroller I SPK. Christian Fredrik har ti år med lederstillinger i hotell – og
restaurantbransjen i Norge, Sveits og Kina bak seg. Han har MBA fra Oxford
Brookes University og Higher Swiss Diploma fra Swiss School of Tourism and
Hospitality Management.
Han har ledet Økonomi – og virksomhetsstyringsnettverket i Econa Oslo / Akershus
og vært styreleder og styremedlem i flere norske selskaper. Christian Fredrik har
sittet som styreleder i Econa Oslo / Akershus siden mars 2015.

Ingvild Janne Tørlen (nestleder, kommunikasjonsansvarlig)
Ingvild Janne jobber som markedskoordinator og seksjonskontakt for
studentmedlemmer i Juristforbundet. Hun har tidligere erfaring som Channel Account
Manager og andre salgsstillinger fra IBM.
Ingvild Janne er utdannet Master in Science of Marketing / Sivilmarkedsfører ved
Handelshøyskolen BI, og har i tillegg Gründerskolen og prosjektledersertifiseringer.
Hun har vært styremedlem i lokalstyret i Oslo/Akershus siden mars 2015.

Michael Thompson Ankrah (økonomiansvarlig)
Michael jobber som controller/seniorrådgiver i Politidirektoratet. Han er utdannet
siviløkonom med fordypning i økonomistyring fra BI, CBS og EDHEC Business
School. Han har erfaring med virksomhetsstyring og økonomiprosesser fra både i
privat og offentlig sektor.
Michael har hatt flere roller i nettverk i Oslo/Akershus og har sittet i lokalstyret siden
mars 2016.

Maria Carlsson (Handlingsplan og prosjekt-portefølje-ansvarlig)
Maria jobber som Business Consultant hos Itera. Hun har tidligere jobbet som
prosjektleder hos Itera, prosjektleder hos Mediaplanet og selger Hafslund sikkerhet
privat. Maria er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI Oslo, med en MSc i
Strategi og Ledelse.
Maria ble valgt inn i lokalstyret i mars 2015.

Brede B. Müller (studentleder NMBU)
Brede studerer nå 3. Året på bachelor ved Norge Miljø- og Biovitenskapelige
universitet. Han jobber som selger hos XXL sport & villmark avd. Ski. Brede har
tidligere jobbet som selger i Reitan-organisasjonen, og har en del verv innen diverse
studentengasjement på NMBU. Han har også studert Politisk økonomi ved NTNU.
Brede er leder for studentstyret ved NMBU, og ble valgt inn i lokalstyret i
Oslo/akershus i april 2016.

Karin Dahl (MOT17)
Karin jobber som logistikkonsulent ved Schenker AS. Hun har tidligere jobbet som
Program Administrator og Inventory and Cost Manager i Eltek. Karin er utdannet
Siviløkonom /MSc in Energy Management fra Universitetet i Nordland og MGIMO i
Moskva. Hun har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder
og UNSW i Sydney.
Karin har vært aktiv i Økonomi- og virksomhetsstyringsnettverket, og vært en del av
lokalstyret i Oslo / Akershus siden august 2016.

Alexander Breilid (medlemsmøtefasilitator)
Aleksander jobber som Branch Manager hos Kelly Services og jobber mot
rekruttering innenfor økonomi og finanssektoren. Han har en mastergrad fra BI i
International Management og en dobbel Bachelorgrad i Marketing and Management
fra Curtin University i Australia.
Aleksander ble valgt inn i styret april 2016.

Tarjei Ludvigsen (studentleder HiOA)
Tarjei studerer første året på master i finans (siviløkonom) på Handelshøyskolen ved
Høyskolen i Oslo Akershus. Tarjei jobber deltid i IT-bransjen ved Telio Telecom.
Han har vært studentrepresentant i lokalstyret siden mai 2015.

Jan Ingebrigtsen (rekruttering og samarbeidspartnere)
Jan har vært valgt inn i styret siden august 2016.

Sofie Myrland Kjellgren (studentleder BI Oslo)
Sofie har vært en del av lokalstyret siden mars 2016.

