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Allan Troelsen
Adm. banksjef 

Surnadal Sparebank

 Innledning

Allan Troelsen har vært adm. banksjef i Surnadal Sparebank 
siden år 2000. I løpet av denne tiden har banken bl.a blitt 
«Årets bank» blant 73 Eika-banker 3 år på rad.
 
Han har teknisk og økonomisk utdannelse, med ingeniør-grad 
innen IT og mastergrad fra BI. Har, og har hatt en rekke styre 
og styrelederverv i selskap innen teknologi, bank, finans, 
investering, eiendomsmegling og utvikling, samt har erfaring 
som gründer, selger, utvikler og leder i teknologibedriften 
Superior Systems AS / AKVA Group ASA.  Er i dag styreleder i 
konsernstyret til Eika Gruppen AS.

 Ei sinkbøtte, noen kyr, ett solgt bjørneskinn  
    – og drømmen om rikdom

Jan Erik Aasbø Glåmen er en ekte grunder som jobber best 
under press og er mest rasjonell som blakk…

Gårdbruker, utdannet automatikk-mekaniker og agronom. Han 
er svært allsidig, og startet som 18 åring sitt eget firma.

Han har senere grunnlagt bl.a. Norsk Traktorutleie AS,  
Midgaroil AS, Lageret Cafe AS, og bidratt i oppstart av Halsa 
Utvikling og Stornaustet på Halsa.
 

Jan Erik Aasbø Glåmen
Gründer og gårdbruker
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Michelsen
Trener, KBK

 Lagbygging – hvordan gjøre HVERANDRE gode?

Christian Michelsen er godt kjent som trener for Kristiansund 
Ballklubb. Michelsen startet sin A-lagskarrière i Braatt før ferden 
kjapt gikk videre til Clausenengen, hvor han spilte  
sammen med blant andre Trond Andersen og Ole Gunnar 
Solskjær. Han gikk fra Clausenengen til Stabæk i 1999, og ble 
klubbens toppscorer i eliteserien i 2000-sesongen med  
11 seriemål. Etter Stabæk gikk turen til Moss. Han signerte  
deretter for Kristiansund BK, og ble spilleklar for klubben foran 
2008-sesongen. Etter opprykket til nest øverste nivå i 2012  la 
han opp som spiller. Siden 2013 har han vært trener, første året, 
og som assistent, og så hovedtrener fra 2014. Høsten 2016 
greide han å lede KBK til opprykk og spill i Eliteserien.

Høydepunkter i fotballkarrieren så langt:
Matchvinner i europacupen da Stabæk beseiret Anderlecht 1-0  
i Belgia i 2002 og opprykk til Eliteserien med KBK i 2016.

 Make Norway great again?

Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen. Han har jobbet 
i finans det meste av sin yrkeskarriere, bl.a. i Norges Bank og i 
DnB.

Han har hovedansvar for makroøkonomiske analyser i Eika 
Gruppen, med pengepolitikk og dets virkninger på norsk økonomi 
som sitt hjertebarn.   

 

 

Jan L. Andreassen
Sjefsøkonom i Eika Gruppen 
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Hvem får Surnadal Sparebanks

UTVIKLINGSPRIS
I STATUTTENE TIL SURNADAL SPARE-
BANKS UTVIKLINGSPRIS  STÅR DET BL.A.: 

“Prisen skal være en utmerkelse og en  
påskjønnelse til den eller de  personer, lag, 
foreninger eller organisasjoner som har 
ut merket seg  spesielt med utvikling av 
lokal kultur, idrett, reiseliv, næringsliv, eller 
 markedsføring av lokalsamfunnet. 
Vi håper prisen vil være med å gi ytterligere  
inspirasjon og motivasjon for videre innsats.  
Prisen er på  kr 25.000,-”

Utdelingen skjer i dag!

AGENDA - NÆRINGSLIVSDAG 2017

Konferansier: Ove Snuruås 

08.00  Registrering og morgenmat

09.00 Allan Troelsen 

 Jan Erik Glåmen
 Ei sinkbøtte, noen kyr, ett solgt bjørneskinn  

– og drømmen om rikdom

 Christian Michelsen 
Lagbygging - gjøre hverandre gode

10.30  Pause

11.00 Jan Andreassen
 Make Norway great again

 Bente Sollid Storehaug
 Digitaliseringen endrer det meste. Hvordan skal 

vi tenke og lede i en slik tid?
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Hvem får Surnadal Sparebanks

UTVIKLINGSPRIS
TIDLIGERE VINNERE: 
2001:  Bernt Bøe 
2002:  Åse Vedul Moen og Magne Moen 
2003:  Surnadal Motocrossklubb 
2004:  Kjell Gunnar Polden 
2005:  Gudmund Kårvatn 
2006:  Rune Gjeldnes
2007:  Ingvar Sæther
2008:  Batteri
2009:  Heid Snekvik
2010:  Vårsøg Hotell
2011: Surnadal Bygdeungdomslag
2012: Henning Sommerro
2013: Talgø
2014:  Nordmøre Folkehøgskole
2015:  Lars Løseth

AGENDA - NÆRINGSLIVSDAG 2017

12.15 Lunch 

13.15  Surnadal Sparebanks utviklingspris 

 HC Medlien
 Framtida finnes i en krusedull

14.15 Pause

14.40 Kristin Waagen
 Veien fra et lite bad til World Champion

 Hans Wilhelm Steinfeld
 Trump-tid for Putin 

 
16.15 Slutt
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HC Medlien
Krusedullfilosof m.m.

 Framtida finnes i en krusedull
 - et foredrag med krusedullfilosof HC Medlien 

De utenkte tankers tårn, Næroset 

HC Medlien – odelsgutten som ble ordbruker, tragikomiker, 
overheadhunter, fantasiminister, tankevekker, ildsjel, lysbryter, 
potetpoet, forfatter, konsonantist, uskolert rektor på den  
egenskapte Djupskolen – og nå krusedullfilsof i Landet for  
undring og fantasi. Har lurt på mye og forstått litt. Er nå  
skråsikker på én sak. Det vil du få rede på i dette foredraget.

 

Bente Sollid  
Storehaug
Adm. dir i ESV Digital, Nordic

 Digitaliseringen endrer det meste. Hvordan skal vi tenke 
og lede i en slik tid?

Bente Sollid Storehaug jobber med datadrevet attribusjon (måling 
av effekt på tvers av digitale kanaler) og personaliseringsteknologier. 
Styreleder i Boostcom Gruppen, Dot Global og EnerWE. Medlem 
av konsernstyrene i Polaris Media ASA, Cxense ASA, Europris ASA 
og Eika-Gruppen. Advisory Board for Europris ASA, Eika Kapitalfor-
valtning og Ocean Hub. Bente er medlem av kulturministeren og 
næringsministerens næringspolitiske råd. Medlem av Regjerin-
gens ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere den fremtidige 
finansieringen av NRK. Etablerte Digital Hverdag i 1993 som i dag 
er børsnotert under navnet Bouvet ASA på Oslo Børs. Seriegründer 
og mentor for oppstartsgründere. Tidenes yngste medlem av Norsk 
Redaktørforening.
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HC Medlien
Krusedullfilosof m.m.

Hans-Wilhelm  
Steinfeld
Journalist, historiker,  
programleder og  
foredragsholder

 Trump-tid for Putin

For det norske folk er Hans-Wilhelm Steinfeld kjent som en tøff 
og pågående utenriksreporter, med sin markante bergens-
dialekt som varemerke. Steinfeld har hatt en ekstraordinær 
karriere som en av NRKs mest fremtredende utenriks- 
korrespondenter, og har gjennom mange år formidlet vår tids 
fremste verdenshistoriske begivenheter i Øst med Norge som 
publikum. For sin innsats er Steinfeld tildelt Skandinaviska 
Journalistpriset, Narvesenprisen, Cappelen-prisen, Peer 
Gynt-prisen og æresprisen fra Litauens Journalistforbund. Han 
er også blitt tildelt Litauens frihetsmedalje «Den 13. januar-
medaljen». Steinfeld er nå partner i Corporate Communications. 
Han har utgitt 12 bøker.

 Veien fra et lite bad til World Champion

Kristin Waagen startet sukssessbedriften Tingvollost sammen 
med mann og foreldre i 2006, og har opplevd en eventyrlig 
utvikling i løpet av 10 år.

Hun har bakgrunn som fagperson innen landbruk, samt 
landbruksøkonomi. Kristin er gründer i hjertet, noe hun har vært 
siden hun startet avisa Hestedilla i 3. klasse med 80 abonnenter 
fra hele landet.

I dag sysselsetter Tingvollost 15 årsverk, og Kristin kaller seg 
heltids ostebonde  - en verdensmester sådan.

 

Kristin Waagen
Ostebonde/Gründer

Bente Sollid  
Storehaug
Adm. dir i ESV Digital, Nordic
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Man trenger ikke å være 
STOR for å være GOD


