Styreforum 2020
28-29 august Clarion Hotel The Hub

Velkommen til årets styreforum
Våren 2020 har preget oss alle, vår endrings- og digitale kompetanse har økt drastisk,
likeså er det ikke alt som bør erstatte av et teamsmøte. Vi har gleden av å invitere deg
til et spennende program. Overordnet tema er strategi 2024, med fokus på hvordan
lokalavdelingene skal ta ut strategien lokalt.
Økonomer styrker Norge, norsk næringsliv og frivilligheten. De forvalter enorme verdier
og realiserer store og små prosjekter hver eneste dag. Kunnskap om økonomi er helt
grunnleggende for verdiskapning, for håp og fremtidstro, og for bærekraftig fordeling
av ressurser og velferd.
Econa er foreningen som organiserer høyt utdannede medlemmer med økonomisk og
administrativ utdannelse. Medlemmene våre gjør Norge rikere, og de gjør Norge
bedre.
Vi er samfunnsaktøren med et program for endring og utvikling av viktige
samfunnsområder. Vi tenker nytt, vi utfordrer, og vi påvirker politikk.
Vi er samfunnsdebattanten som starter og avslutter viktige debatter. Våre forslag og
innspill øker verdier for arbeidslivet, for næringslivet og for samfunnet.
Vi har 80 år lang historie. Vi kjemper viktige saker for
medlemmene våre, utvikler verdiskapende økonomer og
er en trofast karriererådgiver.
Vi er her på grunn av og for medlemmene våre. Vi
kjemper for dem hver eneste dag. Vi skal ha de absolutt
beste medlemsfordelene i markedet, og vi er tilgjengelige
for hvert enkelt medlem når de trenger råd og hjelp.
Econa-økonomen er en økonom med en kunnskapsbank
og et sterkt fellesskap i ryggen.
Econa-økonomen tar bedre beslutninger. Hver dag!
Håper å se deg der.
Beste hilsener Nina Riibe, Administrerende direktør

Fredag 28 august 2020
12:00
Lunsj
13:00

Velkommen ved administrerende direktør Nina Riibe

13:30

Leder i Econa Bergen, Barbara Salopek holder innlegget "How to Open
Closed Doors: Organisations and Innovation”, innlegget ble først
fremført på TedX i Bergen høsten 2019, og tar for seg endringene og
hvilke hindringer vi har på personlig-, gruppe- og organisasjonsnivå
spesielt når man ønsker å være mer innovativt.

14:00

Pause

14:15

Vervekurs V/ Christopher Amundsen Wand
Christopher har vært folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. I
perioder har han møtt som stortingsrepresentant for Høyre, der han
blant annet møtte i helsekomiteen og i justiskomiteen.
Fra 2012 til 2015 var Christopher Generalsekretær i Unge Høyre og
ledet organisasjonen gjennom det som ble et brakvalg for Høyre og
Unge Høyre.
I 2015 ble han leder for politikk og myndighetskontakt i Geelmuyden
Kiese der han ledet de største politiske prosessene for selskapets
kunder, i Norge, Skandinavia og Brüssel. Fra 2018 jobber han som
seniorrådgiver i Kruse Larsen

15:15

Workshop – medlemsverving

18:30

Egentid

20:00

Middag på Norda

Lørdag 29 august 2020
09:00
Foredrag med Karin Fevaag Larsen – Endelig mandag
“Tenk om hver eneste arbeidsplass i Norge kunne si “Endelig Mandag”.
Hvilken energi og merverdi dette ville gitt”
Dette er Karin sin visjon. Hun er på god vei til å nå sin målsetting.
Endelig Mandag foredraget er viktigere enn noen gang. Trivsel og
meningsfylt hverdag er avgjørende i et krevende arbeidsmarked.
Det er et fargerikt og inspirerende foredrag, hvor alle, uansett hva du
jobber med, kjenner seg igjen. Karin sitt mest etterspurte foredrag. Det
lever sitt liv i takt med forandringene i samfunnet.
10:00

Erfaringsutveksling

11:30

Oppsummering fra erfaringsdelen

12:30

Åpen halvtime – mulighet for å få til en debatt og til gi innspill til
administrasjonen.

13:00

Lunsj og avreise

