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Det er Jørgen Moe jubileum i år, og 
ni år med Ringerikskonferansen har 
vært et eventyr. Vi har derfor valgt å 
oppholde oss ved eventyrbegrepet i år, 
om enn i en litt annen betydning enn 
det eventyrsamleren hadde i tankene 
for sin gjerning. 

Velkommen til ringerikskonfeRansen!

Det er mye som allerede er eventyrlig ved Ringerike, og nye 
kapitler er under skriving;  - Treklyngen, Eggemoen Aviation 
& Technology Park, Øya, Hvervenmoen, firefelts E16, 
Ringeriksbanen med  mer, er nye kapitler som vil gjøre 
Ringerike enda mer eventyrlig i årene fremover. 

Konferansier og «kultursjef» er som vanlig, Bror Andersen
Sted: Bysalen Amfi i Ringerike Kultursenter. Vel møtt! 
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Petter Haas Brubakk 

Inge Hansen

09.00  registrering                                                                                                                                     
           kaffe og «jobbfrukt» fra menova  
     
09.45  Åpning av konferansen
     
10.00  Hvordan møte og takle de 
 som alltid motarbeider?                                                
 «motarbeider» Halvor Haukerud er en 
  etterhvert høyt beskattet foredragsholder og   
 underholder. Han tar for seg et tema og en   
 utfordring de fleste vil møte eller har møtt,  
 på en svært morsom og underholdene måte. 
 en knallåpning som vil bli husket.   
     

10.45  Hvordan skape vekst     
 i en verden i endring?
      Petter Haas Brubakk er direktør for nærings-
 politikk i nHO og inngår i organisasjonens topp  
 ledelse. Han kommer inn som erstatning for
  kristin skogen lund, uten at det på noen måte   
  endrer konferansens profil.gjennom sin lange   
 erfaring på toppnivå i nHO, vet Brubakk bedre 
enn noen hva næringspolitikken betyr for bedriftene 
og næringslivet, og hvor viktig det er å ha en offensiv 
og tilpasset næringspolitikk.  

     

11.45 Lunsj 

Halvor Haukerud

Christian Brosstad

13.00  Kulturinnslag
     
13.15  Hvordan kan norske     
 bedrifter konkurrere i en    
 verden uten grenser?    
 inge Hansen er en tungvekter innenfor norsk   
 industri og næringsliv. Han har  vært konsernsjef  
 i både statoil og aker kværner. i tillegg    
 har han bred styreledererfaring, bl a fra 
 gjensidige, norsun, Bertel O steen og 
 Handelshøyskolen Bi.  inge Hansen er 
 en av våre fremste  håndballspillere 
 gjennom tidene  med Ol-deltakelse 
 og over 100  landskamper.     

14.00 Kort pause
     
14.15  Sosiale medier til 
 glede  og besvær   
  Christian Brosstad er informasjonsdirektør og   
 pressekontakt i sparebank1 gruppen. i tillegg   
 omtales han gjerne som foredragsholder   
 og blogger. Han lever i, og med, sosiale 
 medier hver dag  og er blant de som best 
 er i stand til å formidle et interessant og 
 spennende budskap om dette emnet. 
 Han lover å bidra med  aktuelle case, 
 egen erfaring og en dæsj inspirasjon. 

15.00  rNF’s  Næringspris 2013



sted&datO: 
Bysalen amfi, ringerike Kultursenter
tirsdag 15. oktober 2013

deltakelse
&Påmelding:
medlemmer av rNF 990,-
andre 1430,-
inkluderer lunsj, alle foredrag, 

frukt, kaffe og underholdning. 

Prisene er inkl. mva. 

Påmelding:
www.rnf.no
Telefon 32 17 17 20
innen 7. oktober 2013
Deltakelsen blir fakturert etter konferansen.

RingeRike næRingsfORum
Hønefoss Bru 1b · 3510 Hønefoss 
32 17 17 20 · post@rnf.no · www.rnf.no

Scann koden og gå    
  direkte til påmelding!


