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INNHOLD



Endelig er dagen her som vi lenge har sett fram 
til. Det er denne dagen vi i Vinterkonferansen 
har jobbet mot siden august 2020, og jeg kunne 
ikke ha vært mer fornøyd med det vi har fått 
til. Hele teamet har bidratt for at denne dagen 
skal bli så inspirerende som mulig for alle vi 
som deltar. I år har vi valgt temaet «Den Nye 
Verden». 

Det er ikke til å skyve under en stol at
verden har endret seg mye de siste 10 årene, og kanskje særlig nå det 
siste året. Alle har nye utfordringer og muligheter. Det kan være psy-
kisk, økonomisk, teknologisk eller noe annet. Det er viktig å fokuse-
re på at det ikke bare er utfordringer, men også muligheter ved den 
nye verden.

Årets foredragsholdere har en bred erfaringsbakgrunn og har god 
erfaring med en endret verden. Vi skal få høre om blant annet 
økonomi, sosiale medier og psykisk helse. Dette blir en spennende
 dag med mye lærerikt og inspirerende innhold. Etter dagen i dag 
håper vi dere sitter igjen med inspirasjon og motivasjon til å takle 
morgendagens utfordringer og muligheter i den nye verden.

Jeg ønsker dere alle en flott dag!

LEDER oNSKER VELKOMMENi

Mathias bjørgumMathias bjørgum
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hilsen fra instituttleder

For 37. gang inviterer studentene til 
vinterkonferanse ved NTNU Handelshøysko-
len. For første gang skal konferansen være et 
fysisk - digitalt arrangement, og hva passer vel 
bedre akkurat nå enn en konferanse med 
tittelen «Den Nye Verden»? 

Studentene har alltid vært vårt største aktivum. 
De er ambisiøse og kreative og viser et stort 
engasjement for studentmiljøet sitt.

Dette er årets vinterkonferanse et godt bevis på. Forberedelsene har 
vært krevende med den pågående pandemien og de restriksjoner 
som har fulgt av denne. Det har nok vært mange møter og 
avklaringer og tilpasninger av planer underveis, men nå er 
programmet klart, og det er minst like spennende som tidligere års 
utgaver.  Arrangørene har klart å samle en imponerende gruppe 
foredragsholdere som vil gi oss ulike perspektiv på den nye verden 
og hvordan den vil påvirke oss på ulike nivå.  
Vi gleder oss til dette!

På vegne av NTNU Handelshøyskolen ønsker jeg studentene lykke 
til med arrangementet. Alle gjester og foredragsholdere enten de 
er fysisk tilstede ved Handelshøyskolen eller deltar digitalt, ønskes 
varmt velkommen til Vinterkonferansen 2021.

Kari NylandKari Nyland
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08:30 - 08:50      Registrering

09:00 - 09:30      Åpning av konferansen
     - Instituttleder ønsker velkommen
     - VK-leder ønsker velkommen 

09:30 - 10:15      Peder Kjøs

10:30 - 11:15      Ine Marie Eriksen Søreide

11:30 - 12:15      Parallellsesjon/pause
     - Bjørg Fjell Rekruttering
     - SpareBank 1
     - Campus Life

12:30 - 13:15      Parallellsesjon/pause
     - PwC
     - Econa

13:30 - 14:15      Ingeborg Volan

14:30 - 15:15      Nicolai Tangen

Program for dagen
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Bli en del av et spennende 
bomiljø for studenter i Trondheim

Campus Life byr på mangfold, trygghet 
og tilhørighet, og tilrettelegger for sosiale aktiviteter 

med velutstyrte fellesrom.

Søk nå for å sikre deg plass!

campuslife.no

* Illustrasjonsfoto. Faktisk løsning kan avvike fra vist løsning.

STUDENTBOLIGER NÆR GLØSHAUGEN



Konferansier

Christian Mikkelsen er en av landets 
morsomste og mest spennende 
humortalenter. Til tross for sin unge 
alder har han rukket å få masse 
erfaring fra både TV og scene. 

Som fast medlem i 
Underholdningsavdelingen på NRK1 
og sterk bidragsyter til Latter Live 
fikk Mikkelsen prisen for Årets 
gjennombrudd under Komiprisen i 
2016.

Siden den gang har han laget flere 
TV-serier for NRK (BMI – Turné, 
Martin & Mikkelsen, 
Strømmeland), vært med i to 
oppsetninger av Julelatter og satt opp 
utallige improshow med BMI (Bare 
Moro Impro) på Latters klubbscene

og hovedscene. Høsten 2019 er BMI klare med sin første skrevne forestilling og vi håper 
de klarer å leve opp til tittelen ”Verdens beste show”.

Christian er en allsidig komiker som har en unik evne til å få med seg publikum. Han er 
den fødte entertainer og imponerer med intelligent og morsom standup og parodier av 
ypperste klasse.
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Christian Mikkelsen



Foredragsholder

Peder Kjøs er en av de ledende 
personene innen psykologi og terapi i 
Norge. Som programleder og terapeut på 
det anerkjente TV-programmet 
«Jeg mot meg» på NRK1 og gjennom sin 
podcast «Hos Peder», også distribuert av 
NRK, har han blitt et svært kjent navn. 
Han skriver for noen av de største 
avisene i Norge, og er en ettertraktet 
foredragsholder innen temaet mental 
helse og menneskelige relasjoner.
Peder Kjøs ble utdannet psykolog fra 
Universitetet i Oslo i 1997. Han er 
spesialist i klinisk voksenpsykologi 
(2005) og har doktorgrad i psykologi 
(2017). Peder har bakgrunn fra 
avhengighetspsykologi, barnevern, 
psykiatrisk sykehus og privat praksis. 

Peder KjØs

Han har jobbet som veileder og kursholder for psykologer i høyere utdanning. Han har 
skrevet en rekke bøker i forskjellige sjangere, sist essaysamlingen «Alene» (Vigmostad & 
Bjørke, 2020).

Peder skal snakke om hvordan kriser og katastrofer alltid har vært en uunngåelig del av 
livet, for hver enkelt av oss og for de fellesskapene vi hører til. Vanskeligheter kan splitte 
oss, men også bringe oss sammen til felles innsats og nye løsninger. Allerede nå 
begynner forskningen å vise hvilke spor pandemien har satt i livene våre og hvilket 
arbeid vi har foran oss. 
Vi gleder oss til hans foredrag på Vinterkonferansen 2021!
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Christian Mikkelsen



Foredragsholder
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Vi gleder oss stort til at utenriksministeren skal dele sitt syn på «den nye verden» 
med oss - og hun hevder å se enda mer frem til å høre hva vi mener!

Ine Eriksen SØreide
Norges første kvinnelige 
utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, 
tar turen til Vinterkonferansen 4. mars! 
Hun stiller digitalt fra Oslo, og er klar 
for å levere et spennende foredrag for 
studentene. Etter fire år i rollen som 
forsvarsminister, ble hun i 2017 
utenriksminister. 

Før dette ledet hun Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité. Eriksen 
Søreide har tilhørt Erna Solbergs indre 
krets gjennom hele hennes ledertid. 
I Kapitals kåring; «Norges mektigste 
kvinner 2020», stakk hun av med 
andreplassen!



Foredragsholder
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Ingeborg Volan er redaktør for 
publisering og visuell journalistikk i 
Dagens Næringsliv. Hun har jobbet 
med digitale medier siden 1999 i blant 
annet Adresseavisen, NRK og på 
Institutt for Journalistikk. 

Ingeborg sitter i styret i World Editors 
Forum, leder teknologiutvalget i Norsk 
Redaktørforening og sitter i styret i 
Medienettverket, i tillegg til å mene 
mye om journalistikk og 
medieutvikling både i DN og på andre 
arenaer. Hun ble kåret til Årets 
netthode 2020 av Norwegian Online 
News Association. Foredraget hennes 
vil være relevant til hennes 
arbeidsoppgaver. Hvem bestemmer 
egentlig hva du mener er viktig i 

verden? Hvorfor er det lettere å finne ”fake news” enn ekte nyheter på nett?

Hvorfor er en av verdens mektigste mediesjefer i full krig med Facebook i Australia? 
Ingeborg Volan forklarer alt dette, og hva det har med tilliten du og jeg har til 
stortingsvalget i Norge å gjøre.

Ingeborg Volan



Foredragsholder
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Nicolai er ansvarlig for forvaltningen 
av Statens Pensjonsfond utland. Dette 
inkluderer den daglige driften og 
utviklingen av Norges Bank Investment 
Management.

Nicolai Tangen ble utnevnt til Chief 
Executive Officer 1. september 2020.

Tangen kom til Norges Bank 
Investment Management fra
 investeringsfondet AKO Capital der 
han var CEO og 
investeringsdirektør. Han var en av 
grunnleggerne av selskapet i 2005. I 
tillegg etablerte han i 2013 AKO 
Foundation, som støtter initiativer 
innen utdannelse, kunst og klima. Han 

er også tidligere partner og senioranalytiker for Egerton Capital og aksjeanalytiker 
for Cazenove & Co.

Tangen har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i 
kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London 
School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

Nicolai Tangen



Nicolai Tangen



Bestill trykk av din bachelor- eller 
masteroppgave enkelt hos oss! 

Scan QR-koden og registrer deg før 1. mai. Du mottar en 
rabattkode som benyttes ved bestilling.

Bestill på ntnu.skipnes.no

 gratis PDF for levering i INSPERA

 kontrollerer dine filer

 ivaretar NTNU-profil

 effektiv - kort leveringstid 
 

Samarbeidspartner med NTNU. *Kampanjen gjelder t.o.m. 01.05.

rabatt ved 
bestilling*

15%




 kampanje.skipnes.no



 



Parallellforedrag

Parallellsesjon 1

Parallellsesjon 2

 11:30 - 12:00 A32Bjørg Fjell Rekruttering

SpareBank1

Campus Life

 11:30 - 12:15 A34

 11:30 - 12:15 A31

Tid RomBedrift

 12:30 - 13:15 A34PwC

Econa 12:30 - 13:15 A31

Tid RomBedrift
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Parallellforedrag

Rom for de beste årene
V O L L  S T U D E N T B Y



Styret

Brage sævdalBrage sævdalMathias bjørgumMathias bjørgum

LederLeder

FOREDRAGFOREDRAG

NæringslivNæringsliv

ArrangementArrangement

MarkedsføringMarkedsføring

Pernille holtanPernille holtan

Isak Ulseth NeergaardIsak Ulseth Neergaard

Erik BotnenErik Botnen

Sam SeifniaSam Seifnia

Ingvild håveødegårdIngvild håveødegård

NestlederNestleder ØkonomiansvarligØkonomiansvarlig

18



Utvalget

MarkedsføringsgruppenMarkedsføringsgruppenNæringslivsgruppenNæringslivsgruppen

ArrangementsgruppenArrangementsgruppenForedragssgruppenForedragssgruppen
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Marie Myrset Skinnemoen
f.2000 - d.2020



I desember 2020, mistet vi dessverre et av 
våre medlemmer i Vinterkonferansen. 
Marie Myrset Skinnemoen var et aktivt 

medlem i Vinterkonferansen, og det er sårt å 
miste henne. Hun stilte opp på det 

sosiale, og bidro godt med det faglige i 
næringslivsgruppa. Vi minnes henne som en 

sprudlende og glad jente, man merket når 
Marie var i rommet. Selv gjennom den korte 
tiden og den litt merkelige høsten skilte hun 

seg ut. Hun har vært et kjært medlem for 
oss helt siden august. 

Vi glemmer aldri Marie som person, og 
heller ikke det hun har bidratt med til hele 

utvalget.



Praktisk Informasjon

Akkrediteringskort
Det er viktig at akkrediteringskortet 

holdes synliggjennom hele dagen

Telefon
Vi ber alle om å holde telefonen deres lydløs 

under alle foredragene

Mat og drikke

Det vil være servering av mat og 
drikke gjennom dagen. Maten som 
serveres er påsmurte rundstykker

Toaletter

Toaletter finnes i alle etasjer. Et større 
toalett finnes i første etasje



Samarbeidspartnere



Vi har bruk for din 
kompetanse!

Over 35 års erfaring 
som rekrutteringsbyrå 

innen økonomi og 
administrasjon. 

Trondheim
OsloOslo

Drammen

Bygg din karriere 

LinkedIn: 
- Lag din egen profil
- Følg Bjørg Fjell Rekruttering

Facebook:
- Følg 
Bjørg Fjell Rekruttering TrondheimBjørg Fjell Rekruttering Trondheim

www.bjorgfjell.no



LOKASJON
Vi har kontor på

Brekstad i Ørland
og på Brattøra 

i Trondheim.

OMRÅDE
Med over 100 lastebiler
på veien leverer vi varer

mellom Oslo og Bodø.

LAGER
Vi har store

lager med mye
lagringsplass.

www.fosen-transport.no



Samarbeidspartnere
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Samarbeidspartnere
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Samarbeidspartnere
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 Elgeseter  7-23



Hvorfor stoppe nå? 
Med en mastergrad stiller du sterkere i kampen om de 

beste jobbene. 

• Master i regnskap og revisjon - MRR

• Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom

Søknadsfrist:
15. april 

SETT SPOR



Takk
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Årets konferanse har vært vanskeligere å gjennomføre enn vanlig. Vi 
sender derfor en større takk ut til alle 

samarbeidspartnere, støttespillere og til dere som har kjøpt billett. 
Uten dere, ville vi ikke klart å arrangere en så bra 

konferanse!

Vinterkonferansen takker for dagen og håper å se alle igjen neste år! 



Sosiale kanaler
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Gå inn på www.vinterkonferansen.no for å holde deg oppdatert.

Sosiale medier:

 Vinterkonferansen i Trondheim
 Vinterkonferansen i Trondheim
 Vinterkonferansen 




