
 

 

LEDERSEMINAR 22.-24. januar 2020  

på Scandic Valdres 

Ledelse med sårbarheten og mot i Raushetens tid 

Seminaravgiften er nok en gang IKKE økt til fordel for dere og vi håper dere vil 

melde dere på og delta på seminaret sammen med oss. Vi lover god underholdning 

og håper vi har laget et program som vil fenge mange av dere  

******************************************************************************
Kjetil Andre Aamodt, er en av verdens mestvinnende alpinister. Han har totalt 20 mesterskapsmedaljer, fire 
OL-gull og fem VM-gull. Kjetils foredrag vil engasjere og trollbinde deg, og ikke minst - åpne øynene dine for 
hvordan du kan nå ditt potensiale. I 2007 ble han tildelt St. Hallvard-medaljen «for å ha representert Norge og 
Oslo på en fremragende måte». I forbindelse med TV-aksjonen på NRK samme år ble han også utnevnt som 
UNICEF-ambassadør. Etter å ha lagt opp som utøver har Aamodt jobbet mye som ekspertkommentator og 
programleder. I 2010 ledet han underholdningsprogrammet “Hvem kan slå Aamodt og Kjus?” På TVNorge. 

Toril Wik, er en målrettet, erfaren og dyktig foredragsholder. Hun er en profilert advokat og mediator, med 

spesialisering innen arbeidsrett. Hun har forelest i kreativ forhandlingsteknikk, samt avdekking og håndtering 

av hersketeknikker for statlige og private institusjoner, og har vært fast foreleser ved BI innen forretningsjus i 

10 år. I tillegg til advokatpraksis, rettsmekling og rådgivningstjeneste, holder Toril kurs og foredrag både for 

privat og offentlig virksomhet. 

 
Per-Magnus Moe Thompsen, er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen 
BI, der han forsker på ledelse, teamutvikling, og HR. Doktoravhandlingen hans så på hvordan norske lederes 
tidlige tilknytningshistorier med foreldre og andre nære, påvirker hvordan de nå er som ledere. Han er 
psykolog, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er 
en mye brukt foredragsholder. Thompson brenner for å fremme dybdepsykologiske perspektiver i arbeid med 
enkeltmennesker, grupper, ledere og organisasjoner. Det innebærer blant annet å løfte frem betydningen av 
menneskets følelser og grunnleggende behov – også i arbeidslivet. 
 
Baard Kuvaas, Bård Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI. Han har vært 
medredaktør for flere nasjonale og internasjonale fagbøker og hans forskning er publisert i en rekke anerkjente 
internasjonale tidsskrifter. I 2016 mottok han BIs pris for fremragende forskning gjennom de tre forutgående 
årene. I tillegg til å undervise studenter på Master of Science, doktorgrad og på etterutdanning, er han fast 
gjestekommentator i Dagens Næringsliv og mye brukt som foredragsholder.  

 
Halvor Haukerud, er sivilingeniør, kulturprodusent, forfatter og organisasjonsrådgiver, og har særlig jobbet 
med rolle- og samarbeidsbevissthet i sammensatte arbeidsfellesskap. 
Som gründer og dårlig leder i firmaet Motarbeider holder Haukerud årlig ca 100 worst shops og jobber ellers 
med andre organisasjonsforverrende tiltak. Basert på erfaringene fra 15 år med profesjonell motarbeiding 
lanserte Gyldendal i fjor  «Med- og MOTARBEIDERBOKA. For deg som jobber eller bare er ansatt.»  

 

 



LEDERSEMINAR PÅ Scandic Valdres 

 

22. – 24. JANUAR 2020 

 

Ledelse med sårbarheten og mot i Raushetens tid 

 

Onsdag 22. januar       

 

kl.09.00 – 12.00 

kl.12.00 – 12.45 

kl.12.45 – 13.00 

 

 

 

kl.13.00 – 14.30 

 

 

 

 

kl 14.30 – 15.15 

 

kl 15.15 – 16.00 

 

 

Kl 16.00 – 16.15 

 

Kl 16.15 – 17.00 

 

 

kl 17.00  

 

 

Kl 17.15 

 

Ankomst og registrering 

Lunsj 

Åpning  

- Kulturelt innslag 

- Leder av NSF- LSL i Oppland, Lillian Mistereggen 

 

Prestasjonskultur, team, ledelse og hvordan nå sitt 

potensiale 

v/Kjetil Andre Aamodt, foredragsholder og tidligere 

idrettsutøver 

 

Besøk i utstillingen med kaffe og frukt 

 

Hersketeknikker 

v/Toril Wik, foredragsholder, advokat og mediator 

 

Beinstrekk 

 

Hersketeknikker fortsetter 

v/Toril Wik, foredragsholder, advokat og mediator 

 

Besøk i utstillingen for de som ikke skal på årsmøte i NSF 

LSL lokalgruppe Oppland – litt å bite i serveres 

 

Årsmøte i NSF – LSL lokalgruppe i Oppland 

Alle medlemmer oppfordres til å møte 

  

 

kl.19.30 Middag og sosialt samvær 



Torsdag 23. januar       

Ledelse med sårbarheten og mot i Raushetens tid 

 

Kl 08.45 – 09.00 

 

Kl 09.00 – 09.45 

 

 

Kl 09.45 – 10.00 

 

kl 10.00 - 10.45 

 

 

kl 10.45 – 11.30 

 

kl 11.30 – 12.15 

 

 

kl 12.15 – 13.15 

 

kl 13.15 – 14.00 

 

 

kl 14.15 – 15.00 

 

kl.15.00 – 15.45 

 

 

Kl 15.45 – 16.00 

 

 

Kl 16.00- 16.45  

 

 

Kl 16.45 

 

Kulturelt innslag 

 

Tar du sjansen på tillit?  

v/Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi, BI 

 

Beinstrekk 

 

Tar du sjansen på tillit?  

v/Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi, BI 

 

Besøk i fag- og produktutstillingen. Kaffe og frukt 

 

Tar du sjansen på tillit?  

v/Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi, BI 

 

Lunsj og besøk i utstillingen 

 

Leder-medarbeider-relasjonen: Fra teori til handling  

v/ Per-Magnus Thompson, BI 

 

Besøk i utstillingen. Kaffe og frukt 

 

Tema fortsetter 

v/ Per-Magnus Thompson, BI 

 

Beinstrekk 

 

 

Tema fortsetter   

v/ Per-Magnus Thompson, BI 

 

Norsk Sykepleierforbund Oppland`s lederpris 

v/Ingunn Holtklimpen, fylkesleder NSF Oppland 

 



Litt å bite i deles ut 

 

Kl 19.00 Festmiddag og sosialt samvær = NETTVERK 

  

 



Fredag 24. januar      

Ledelse med sårbarheten og mot i Raushetens tid 

 

 

kl.09.00 – 09.15 

 

kl.09.30 – 09.30 

 

 

kl.09.30 – 10.30 

 

 

kl.10.30 – 10.45 

 

kl 10.45 – 11.45 

 

 

kl 11.45 – 12.00 

 

 

kl 12.00 – 12.20 

 

 

Kl 12.20 – 12.55 

 

 

kl.13.00 -  

 

 

13.15 

 

Kulturelt innslag 

 

Oppsummering fra i går, presentasjon av dagen i dag 

 

 

Ny dag - Nye nederlag» Foredrag og worst shop   

v/Halvor Haukerud, dårlig leder i Motarbeider 

 

Beinstrekk 

 

Motarbeider -  Fra motarbeid til arbeidsmot  

v/ Halvor Haukerud, dårlig leder i Motarbeider 

 

Beinstrekk 

 

 

Beste praksis 

v/ Halvor Haukerud, dårlig leder i Motarbeider 

 

Motarbeider - Det er da det minste jeg kan gjøre 

v/ Halvor Haukerud, dårlig leder i Motarbeider 

 

Oppsummering og avslutning 

v/Lillian Mistereggen, leder NSF LSL Oppland 

 

Lunsj og avreise 

 



NSF LSL, Lokalgruppen i Oppland 

PÅMELDING TIL 

LEDERSEMINARET PÅ FAGERNES 22. – 24. JANUAR 2020                                                                      

 

BINDENDE PÅMELDING MÅ GJØRES VIA LINK NEDENFOR INNEN 10. november 

2019 – NB Lederkonferansen blir ofte fullbooket på kort tid 

Ledelse med sårbarheten og mot i Raushetens tid 

 

Påmelding skjer ved å gå inn www.nsf.no og logge det på. Finn 

Lederkonseransen NSF LSL Oppland og klikk meld på.  

 

Er du ikke medlem i NSF LSL? Da kan du melde deg inn når du melder deg på 

Lederkonferansen og få konferansen til medlemspris 

 

Spørsmål vedrørende påmelding kan rettes til: 

Tom Rune Bratlien   tom.r.bratlien@nordre-land.kommune.no  

Kent Evenrud   kent.evenrud@sykehuset-innlandet.no 

 

Oversikt på priser for konferansedeltakelse 

Deltakeravgift Kr. 1.900,-   For medlemmer I NSF LSL   

 Kr. 2.600,-   For ikke-medlemmer                                    

Hotellpakke Kr. 3.627,- 

pr person 

 

I enkeltrom m/fullpensjon 22-24 januar 

(inkl. dagpakke og festmiddag) inkl ikke 

drikke til maten 

 Kr. 3.167,- 

pr person 

 

I dobbeltrom m/fullpensjon 22-24 januar 

(inkl. dagpakke og festmiddag) inkluderer 

ikke drikke til maten 

Dagpakke 

NB: Betales av alle som 

ikke bor på hotellet 

kr. 490,- pr. 

dag   

 

Inkludert lunsj, kaffe, fruktpauser og noe å 

bite i når man går for dagen.  

FESTMIDDAG  

24 januar for de som 

ikke bor på hotellet 

Kr. 545,- 

 

3 retters middag inkluderer ikke drikke 

Middag 23 januar for 

de som ikke bor på 

hotellet 

Kr. 395,- 

 

Middag inkluderer ikke drikke 

 

http://www.nsf.no/
mailto:tom.r.bratlien@nordre-land.kommune.no
mailto:kent.evenrud@sykehuset-innlandet.no


VIKTIG OPPLYSNING: 

Det er mange som gjerne vil delta på Fagernesseminaret vårt, og 

hotellkapasiteten er en begrensende faktor. Derfor oppfordrer vi dere som 

har mulighet til å dele rom med en kollega, eller to, å gjøre nettopp det. Når 

du melder deg på får du spørsmål om hvem du ønsker å dele rom med. For 

overnatting på hotellet betaler du/ordner med regning til arbeidsgiver 

direkte. NSF LSL Oppland fakturerer deltakeravgift til alle samt dagpakke og 

festmiddag til de som bor privat 


