
Sted:  Høgskolen i Molde, 
Britvegen 2, 6410 Molde

Tid: Tirsdag: 22/03-2022, kl: 12:00-15:00 

Programmet starter klokka 12:00 med oppmøte registering og lunsj (kr. 150) 
For de som ikke kan eller ønsker å møte opp fysisk, så vil arrangementet også bli streamet via zoom 
(egen link kommer etter påmelding) 

Ekornes og Glamox vil stille med premier til utlodning for deltakere eller nye medlemmer. 

Påmelding: https://nettskjema.no/a/245283 

Program (neste side) 

Logistikkforeningen – Et nettverk for deg! 

Vi i Logistikkforeningen brenner for å gi våre 
medlemmer inspirasjon og muligheten til å 
dele erfaringer med hverandre gjennom flere 
forskjellige typer arrangement. Derfor har vi 
gjennom flere år holdt våre årlige konferanser 
med høyt faglig innhold etterfulgt av 
nettverksbygging i et sosialt miljø for å kunne 
skape seg et godt nettverk i bransjen. 

I forbindelse med etablering av ny avdeling i 
Møre og Romsdal ønsker vi deg velkommen til 

vårt første medlemsmøte 



PROGRAM Tirsdag 22.03.22 

Oppmøte og lunsj (12.00-12.45) 

Del 1 - 30 minutter (12.45-13.15) 
• Presentasjon av Logistikkforeningen Sentralt - "Yngvil Woxen, styreleder Logistikkforeningen"
• Logistikkforeningen M&R - Bakgrunn og videre planer for foreningen -  Steinar Abrahamsen,

Styreleder Logistikkforeningen Møre og Romsdal/Glamox
• «Logistikkstudentene – En viktig ressurs for din bedrift?» -  Pernille Undrum/Fabian Karlinger,

Logistikkforum

Del 2 – 30 minutter (13.15-13.45) 
• Oversjø - Market Update - Intro av Jan Robert Lyngvær, Ekornes

Marked Update: Thomas Sørbo – Nordilog

Pause/Kaffe - 15 minutter 

Del 3 – 60 minutter– (14.00-15.00) 
Bærekraft - 

• «Hvordan vil Norwegian Hydrogen bidra til det grønne skiftet ved å utvikle infrastruktur for grønt
Hydrogen i vårt fylke?» - Norwegian Hydrogen AS – Marielle Furnes Mannseth, Brand & Marketing
Director

• «Fokus på miljø og bærekraftige løsninger i DB Schenker i Norge» - «Hva gjør DB Schenker i og til/Fra
Møre og Romsdal for å sikre samme fokus i vårt fylke?»

• CEO DB Schenker & Styreleder i NHO Logistikk og Transport– Knut Eriksmoen 


