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RØROS HOTELL
Fredag 07.02 –  Søndag 09.02

Trøndelag ut i Europa
DEN 46. RØROS-KONFERANSEN 2020



09.00-09.45 Årsmøte i Logistikkforeningen.no avd Trøndelag

10.00-10.45 Innledning til debatt i kinosalen.

  Are Kjensli, Adm.direktør NHO Transport & Logistikk

  Roy Steffensen, FrP. Leder Utdanningskomiteen på Stortinget

  Er det sammenheng mellom det offentlige utdanningssystemet og næringslivets behov? 

  Debattleder Trygve Bragstad. Are Kjensli, NHO.  May Britt Lagesen, AP. 

  Roy Steffensen, Utdanningskomiteen på Stortinget. Merethe Storødegaard, NAV.

  Ottar Tollan, Senior Vice President Manufacturing Flokk

13.00-14.00 Lunsj

15.00 Ølsmaking i lavvoen. Må bestilles. Begrenset antall plasser

15.30 Kanefart. Må bestilles

18.45 Aperitiff i gropa bak Falkbergetsalen  

  Festmiddag – Kveldens konferansier: Rune Nilsson

  Utdeling av Logistikkprisen 2020

  Musikk i baren på hotellet

09.00-12.00 Brunsj

Fredag 07.02

Program

Lørdag 08.02

Søndag 09.02

Rune Nilsson

10.00-10.10 Åpning, Lars Inge Fenes, styreleder

10.10-10.40 Sjøveien til Europa. Havnedirektør Knut Kusslid, Trondheim Havn 

10.40-11.05 Muligheter for midt-norsk næringsliv. Daglig leder Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor

11.05-11.35 Pause med sponsorvandring

11.35-12.00 Eksportrettet produksjon. Utfordringer og løsninger. Senior Vice President Manufacturing Ottar Tollan, Flokk

12.00-12.40 FOU-timen. 

  • Kunnskapspakke gods. Status og veien videre. Astrid Bjørgen, SINTEF

        • Studentoppgaver, presentasjon v/studenter fra NTNU

12.45 -13.45 Lunsj

  Last mile og internasjonale trender  E-commerce og teknologi

13.45-14.10 Oslo City Hub. Adm dir. Jan Knoph,  Trådløse sensorer gir sikrere og smartere logistikk

  OneMed og Chief Commercial Officer  Utviklingsleder/CTO Tor Øistein Skjermo, El-Watch

  Peter Stangeland, DB Schenker 

14.10-14.40 Kaffe med sponsorvandring Kaffe med sponsorvandring

14.40–15.05 Nordområdenes nasjonale og Årets Kremmer! Humle og malt på nett

  internasjonale posisjon. Havnedirektør  Daglig leder Manfred Skårsmoen, Brewshop

  Rune Johan Arnøy, Narvik Havn 

15.10–15.35 Økt internasjonal trafikk over Værnes  Med innføringen av netthandel har norsk retail 

  Lufthavndirektør Marit Stigen,  gitt seg selv en utfordring de ikke er rigget for

  Værnes Lufthavn å håndtere. Steffen Larvoll, DRIW

16.30 Kanefart. Må bestilles

Fra 17.30  Bar og mingling i Peisestua utenfor Falkbergetsalen. Åpen bar og servering av Rørostapas

18.30  Haug & Helgen. Statsbyråkratisk underholdning + konferanseartisten Henrik Fuglem m/band 

Fra 19.30 Middag/Buffet i restauranten på hotellet

Henrik Fuglem



STED
Røros Hotell, An Magritts vei, 7374 Røros. Tlf.: 72 40 80 00.

TID
07. 08. og 09. februar 2020.

PÅMELDING 
Påmelding skjer gjennom vår hjemmeside 
www.logistikkforeningen.no innen 10.01.2020. 
Hotellrom reserveres ved at de påfører ankomstdag 
og avreisedag for deg og din ledsager.

KONFERANSEAVGIFT 
Konferanseavgift er kr 4.700.- ekskl. mva.
Konferanseavgift for seniorer er kr 1.000,- ekskl. mva
Konferanseavgift for studenter er kr 0,-
Vi gjør oppmerksom på at Logistikkforeningen benytter Hoopla for 
påmelding til konferansen. Det er da Hoopla sine regler for betaling 
som gjelder.

HOTELLOPPHOLD 
Hotelloppholdet under konferansen inkluderer lunsj og middag og 
gjøres opp med hotellet ved avreise.

Prisene for dette er følgende: NOK
Pr. døgn Fullpensjon pr. deltaker fra fredag til søndag  1 985
Døgnpris for deltakere fra torsdag til fredag 1 635
Fullpensjon pr. student fra fredag til søndag pr. døgn 1 000

Ledsager for medlemmer fra fredag til søndag Gratis
Ledsager fra torsdag til fredag 835
Middag fredag (ikke hotellboende) 350
Festmiddag lørdag (ikke hotellboende) 500

AKTIVITETER
Kanefart pr. person 375
Kanefart pr. slede (maks 4 personer) 1 500
Ølsmaking pr. person (Begrenset med plasser)  350
Alle priser er inkl mva.  

AVBESTILLING
Ved avbestilling etter 10.01.2020 eller uteblivelse fra konferansen,  
forbeholder vi oss retten til å belaste egenandel og eventuelle kostnader  
dersom hotellrom ikke blir solgt.

Erfaringsmessig vil det også i år bli fullt på Røros Hotell. Vi prioriterer  
etter påmeldingstidspunkt og ber derfor om at påmeldingen sendes  
så tidlig som mulig.

KONFERANSEKOMITE
Lars Inge Fenes E-post: trondelag@logistikkforeningen.no Mobil: 93 00 79 03
Gunnar P. Lian E-post: gunnar.pedersen.lian@rema.no Mobil: 41 56 74 35

Praktiske opplysninger:

Gave - Konferansestøtte



Trondheim Havn
Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, 
eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. De  
drifter og forvalter havneområder på vegne av  
eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur  
for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og  
fritidsbåter.

Trøndelags Europakontor
Trøndelags Europakontor kobler Trøndelag og 
Europa. Løftet er å være en europeisk kompe- 
tansepartner overfor medlemmene. Dette særlig 
ved å assistere medlemmene i å ta del i den euro-
peiske satsingen på kunnskapsbygging og inno- 
vasjon, og å påvirke ny politikkutforming.

Flokk/ HÅG
HÅG er en norsk produsent av kontorstoler. Siden 
1970-tallet har de satset på ergonomi og nyska-
pende design. HÅG er et varemerke innen kon- 
sernet Flokk.

OneMed
OneMed er Europas ledende partner for helse- og 
pleieytende enheter, med et tilbud av forretnings-
fremmende tjenester, støttesystemer og et om- 
fattende utvalg av medisinske forbruksvarer.

DB Schenker
DB Schenker er dedikert til å skape innovative  
løsninger som utfordrer dagens systemer for for- 
syningskjeder. De har 140 års erfaring og er en  
ledende aktør i den globale transport- og logi- 
stikkindustrien.

Narvik Havn
Narvik Havn er sentral i utviklingen av Narvik som 
et transport- og logistikksenter

Trondheim Lufthavn
Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre heile 
Noreg gode luftfartstenester. Dette ansvaret består 
i å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett 
av flyplassar for sivil sektor, og ei samla flysikrings-
tjeneste for sivil og militær sektor.

El-Watch
El-Watch er et teknologiselskap som utvikler og 
produserer energieffektiv elektronikk og trådløs 
kommunikasjon. Bedriften ble grunnlagt i Rindal  
i 2002 og har nå hovedkontor i Rindal og en filial  
i Trondheim.

Brewshop
Kvalitetsprodukter til ølbrygging. Brewshop skal 
være den foretrukne leverandøren av råvarer og 
utstyr til ølbrygging, for hjemmebryggere og  
mikrobryggerier, i hele Norge.

Driw
Driw hjelper retailere med å samle varereisen på en 
plattform. Produktet er ordre- lager -og transport-
system som gir vareeier full kontroll og sporing på 
hele varestrømmen. 
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