Vi i styret i Econa Vestfold håper at en presentasjon av oss med utdyping av våre
satsingsområder for 2019/2020 vil gjøre deg nysgjerrig på hva medlemsmøter kan tilføre deg
som medlem, både faglig og sosialt.
Vårt fokus for det kommende året er at temaene vi prioriterer reflekterer viktige trender i tiden,
og at visjonen «Løft blikket» skal gjennomsyre det arbeidet vi gjør. Med denne visjonen ønsker
vi å flytte kunnskapsgrenser og tilby faglig påfyll som er på siden av den vanlige
økonomikunnskapen. Videre ønsker vi å opprettholde tett kontakt med lokalt næringsliv og
tilby smaksopplevelser knyttet til kortreist mat/drikke.
Vi oppfordrer deg som medlem til å følge Econa Vestfold på Facebook. Ved å like vår
Facebookside for Econa Vestfold vil du enkelt holde deg oppdatert på arrangementer og
møter.
Vel møtt til Econa Vestfolds medlemsmøter i 2019/2020. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!
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Ståle Aakenes - leder Econa Vestfold
Jeg heter Ståle Aakenes og kommer opprinnelig fra Ibestad i Troms,
men bor nå i Sandefjord. Jeg er siviløkonom fra NHH fra 1985 og
kompletterte dette i 2013 med en Master of Technology Management
(MTM) fra NTNU og NHH med et semesters gjesteopphold på MIT.
Jeg arbeider som sjefsøkonom i Gassnova, statens foretak for CO2håndtering. Frem til 2005 jobbet jeg 18 år i Hydro IS Partner i
Porsgrunn.
Fritiden brukes helst med fjellsko på Hardangervidda, i kajakk i en av
Vestfolds fjorder eller på sykkel i rolig tempo hvor anledningen måtte by seg. Etter at fire barn
i tur og orden har flyttet ut av huset er det blitt mer tid til overs. Utover å holde kontakten med
gode venner, har kona og jeg også meldt oss som flyktningguide i Sandefjord.
Jeg ble valgt inn i styret i Econa Vestfold i 2015 og er i den sammenheng opptatt av å
aktualisere økonomifaget til de utfordringer vi opplever både i våre nærområder og i et bredere
perspektiv. Jeg håper også at du som medlem i Econa også kan dra nytte av den faglige
oppdateringen vi vil legge opp i Vestfold-avdelingen i tiden som kommer.

Martin Rasmussen – styremedlem og nestleder
Jeg heter Martin Rasmussen, er 36 år gammel og kommer fra Nøtterøy hvor
jeg også bor sammen med kone og to små barn.
Jeg ble uteksaminert Siviløkonom fra Universitet i Agder i 2004, og Master
i revisjon og regnskap fra BI i 2008. Etter endt Siviløkonomutdannelse
begynte jeg å jobbe i Deloitte og jobbet der i 11 år fram til høsten 2015 når
jeg begynte som senior manager i BDO.
Fritiden går med til å følge opp barnene og ta med de ut på tur i båt eller skogen. Jeg er også
glad i å trene, da helst jogging eller rulleski og forsøker å få til dette så ofte som mulig. Min
motivasjon for å være med i Econa er å kunne bidra til å utvikle Econa og gjøre det til en
interessant organisasjon for medlemmene.

Kristian Bornstedt - styremedlem
Jeg heter Kristian Bornstedt, er 33 år gammel og kommer fra Levanger. Jeg
flyttet ned til Vestfold i 2014 og bor nå på et lite småbruk på Nøtterøy
sammen med min kone og sønn.
Jeg fullførte master i økonomi og administrasjon med spesialisering innen
finans ved OsloMet i 2016. Jeg har en bachelor i samfunnsøkonomi fra
NTNU.
Jeg er ansatt i PwC, her jobber jeg ved konsulentavdelingen, og har min største kompetanse
innen bygging av software roboter, men innehar også god kompetanse på Excel.
Fritiden bruker jeg til fotball, hytteturer, samt vedlikehold av hus og hage. Min motivasjon for
å være med i Econa er ønske om å bidra til å holde organisasjonen relevant, slik at Econa er
noe medlemmene fortsatt ønsker å være en del av.
Anette Fadum

Jan Mäkelä - styremedlem
Jeg er 33 år gammel og kommer fra Esbo, rett ved siden av Helsingfors,
Finland. Barndommen tilbrakte jeg i Björneborg med en kortere
oppholdsperiode i Tyskland og studietiden i Åbo.
Jeg har kombinert interessen for språkvitenskap med regnskap og
bedriftsøkonomi. Derfor har jeg både bachelor ("humaniora kandidat") i
nordiske språk og teoretisk lingvistikk og master ("ekonomie magister") i
regnskap, organisasjon og ledelse fra universitetet Åbo Akademi i
Finland. I tillegg har jeg studert norsk ved universitetet i Oslo og så har
jeg vært på regnskapspraktikk i Danmark. Jeg studerte også japansk
som privatist i New York, og estisk på egen hånd.

Jeg har jobbet i tolv år med administrasjon i retailbedrifter som Elkjøp, Flying Tiger
Copenhagen og Stockmann. Da fikk jeg plutselig en dag et lokketilbud, og endte opp i Larvik,
der jeg i dag jobber som controller i telematikkselskapet ABAX.
I tillegg til styrevervet i Econa Vestfold er jeg medlem i den finske søsterorganisasjonen
"Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer" og "Ekspatriaattiekonomit", et nettverk for finske
siviløkonomer ute i verden. På fritiden er jeg på utkikk etter Vestfolds rikelige fornminner og
spesielle utsiktssteder sammen med samboeren.

Kathinka Vonheim Nikolaisen - styremedlem
Jeg er 44 år og bosatt på Vear i Tønsberg. Jeg er gift og har en datter på 17 år og en sønn på
14 år.
Jeg ble ferdig med siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI i 1998. Av arbeidserfaring har
jeg jobbet 14 år i skatteetaten. Nå har jeg vært i regnskapsførerbransjen i 5 år og jobber nå i
Atenti As som ligger på Revetal.
På fritiden går mye av tiden til å følge opp begge barna som spiller fotball. Jeg er også glad i
å gå tur med hunden, være på Blefjell og tilbringe tid med venner.
Jeg ønsket å være med i styret for å kunne bidra til å skape arenaer og møteplasser for
nettverksbygging.

Helge Vivaas - styremedlem og styrets kontaktperson inn mot
Styrenettverket
Jeg heter Helge Vivaas er 60 år og er bosatt i Larvik. Lykkelig gift og har
to barn som er flyttet hjemmefra og studerer i England. Jeg gjennomførte
siviløkonomistudiet i Mannheim i 1984. Mitt fagområde er Supply Chain. I
tillegg har jeg de senere årene arbeidet med Lean og
effektiviseringsprosjekter for mange norske og globale virksomheter.
Nå jobber jeg i et konsulentfirma som heter SEMCO og holder til på
Fornebu. Har før det vært konsulent i KPMG, PWC, A.T.Kearny og
Celerant for å nevne noen. Men jeg har også praktisk erfaring som leder
i bl.a. Jotun, EMO og Robert Bosch. Har også to ganger startet opp og drevet mitt eget firma.
På fritiden er det friluftsliv og vaktmestertjenester som er hovedfokus, med et hus fra 1912 er
det alltid noe å gjøre. Gode venners lag er jo heller ikke å forakte. Jeg ønsket å være med i
styret for å kunne bruke min erfaring med å videreutvikle Econa som et viktig møtepunkt for
medlemmene og skape en god arena for nettverksbygging. Etter studiene satt jeg 3 år i
daværende Siviløkonomens hovedstyre som studentrepresentant og gleder meg til igjen å
kunne få være aktiv nå i Econa Vestfold.

