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«Du kan bedra dine overordnede, men ikke dine
underordnede.»
Kinesisk ordtak

Lederseminar for ungdom i Midt-Norge
5.-8. oktober arrangerte Rotarydistrikt 2280 RYLA-seminar på
HiNT Røstad. Målgruppen var
ungdom som har vist initiativ og
vilje til sosialt medansvar
gjennom å ta på seg lederfunksjoner innen organisasjonsliv, offentlig forvaltning eller næringsliv.
23 ungdommer i aldersgruppen
19-35 år fra Trøndelagsfylkene og
Møre og Romsdal deltok. Vertskap og teknisk arrangør for konferansen var Skogn Rotaryklubb.
Første dag fikk deltagerne innføring i grunnleggende prinsipper
innenfor ledelse og kommunikasjon og relasjonsbygging av Knut
Grendstad fra HiNT.
Eivind Berre fra DDE innledet
dag to med å fortelle om prosessen fra å være et lokalt danseband
til å bli en av Norges mest populære underholdningsartister.
Andre Vevle fra suksessforetaket Black Design fortalte om
hvordan bedriften fra et beskjedent butikklokale i Levanger har
utviklet seg til å bli en ledende
aktør i Norge innenfor gave- og
interiørprodukter. Han mente det
hadde klare fordeler å være lokalisert i distriktet kontra i Oslo-området.
Arne Flaat, adm. direktør i
Helse Nord-Trøndelag tok for seg
ledelsesutfordringen i helsesektoren og kom også inn på forskjeller
mellom private og offentlige foretak.
Professor Sigmund J. Waagø
fra NTNU orienterte om hvilke
tilbud som finnes til personer som
har en forretningsidé som de ønsker å utteste og realisere. Pål
Hofstad fra Industri-og Prosjektutvikling informerte om hvordan
IndPro arbeider med å yte assistanse til bedrifter i etableringsfasen. Jan Olav Vikan og Snorre
Sandnes fra de nyetablerte bedriftene Mekatron og Suvitek delte
sine erfaringer fra den omfattende

PÅ LEDERSEMINAR: 1. rekke fra venstre: Jan Oddvar Johnsen (foredragsholder), Christina Madsen (foredragsholder, Karin Fevaag Larsen (foredragsholder, Trond Knudsen (president Skogn Rotary), Per Ottesen (distriktsguvernør 2280), Jon L. Gjemble (seminarkomite), Asbjørn Norberg (seminarkomite), Odd Terje Rygh (Skogn). 2. rekke fra venstre: Johan Pedersen (Levanger), Ståle S. Geving (Malvik), Torstein Grønningen (Orkdal), Einar Ravn Støvreite (Aukra), Kari Elisabeth Dahl (Charlottenlund), Gro Audveig Hagen (Vatne/Tennfjord), Sandra Salberg (Stjørdal), Vibeke Røv
(Trondhjem Vest), Arnhild Lie Aarøe (Levanger), Grete K. Høybakken (Verdal). 3. rekke fra venstre : Rune Bolme (Nidarvoll), Håvard Augdal (Frosta), Bjørnar Avseth Aukra), Andreas Skogstad Nebb (Bjugn), Magnus Finset Sørdal (Trondhjem Vest) Tara de Vrede (Trondhjem), Lauritz Hjelvik
(Vestnes), Svein Tore Sæther (Huseby Flatåsen).

prosessen fra de fikk sine forretningsideer og frem til de hadde
fått satt disse ut i livet.
Jan Oddvar Johnsen, medlem
av den største fagforeningen ved
Norske Skog Skogn, og Christina
Madsen, daglig leder ved Madsen
Bil, tok fra hvert sitt ståsted for

seg fagforeningenes rolle i en bedrift. De var enige om at samarbeid mellom partene er viktig.
- Ledelsen må ikke ensidig
håndheve sin styringsrett - fagforeningene må involveres i viktige beslutningsprosesser. For de
ansatte er det å være med å ta an-

NETTVERKSBYGGING: Erfaringsutveksling og nettverksbygging var også verdifullt
for seminardeltakerne. Her har Arnhild Lie Aarøe fra Levanger og Gro Audveig Hagen
fra Ålesund tydeligvis funnet tonen.

svar en viktig del i arbeidet med å
skape trygge og trivelige arbeidsplasser, sa de.
Karin Fevaag Larsen fra konsulentfirmaet NyGiv avsluttet
konferansen med et fyrverkeri av
et foredrag. På en svært engasjerende måte understreket hun hvor

viktig positiv tenking er for at
både arbeidstagere, ledere og hele
bedriften skal trives og lykkes i en
stadig tøffere konkurransesituasjon.
Tekst og foto:
Per Idar Hegnes

INTERESSANT: Jon L. Gjemble fra seminarledelsen takker AndreVevle for et interessant
foredrag.

