Mandag 11. november kl. 08:00 10:00
Gründerhuset, Nedre Storgate 37,
3015 Drammen
32 26 42 10

Gründerfrokost: Det verdifulle styret og
nettverket

post@nfdr.no
www.nfdr.no

Hvordan kan styret og nettverk gi verdi til oppstart og utvikling av virksomheter?
Foredragsholderne presenterer hvordan du som gründer kan få mest mulig ut av
styresammensetning, nettverk og regnskap som verktøy.

Gründerukas totalprogram finner du her

Program:
08.00 - 08.30 Frokost og mingling
08.30 - 09.00 Svensson Nøkleby og BDO AS om styresammensetting og hvordan dra verdi fra dette
09.00 - 09.15 Pause
09.15 - 09.40 Generation Mobility AS om nettverk og hvordan dra verdi fra dette
09.40 - 10.00 BDO AS om hvordan smart bruke regnskap som styringsverktøy

Walaa Abuelmagd, Generation Mobility AS
Walaa har aktivt bygd nettverk for å minske det kulturelle gapet som kan oppstå når man
flytter til ett nytt land, slik som hun erfarte da hun flyttet til Norge i 2005. I dag jobber hun
som markedssjef og med-gründer av Generation Mobility, i tillegg er har hun snart fullført sin
doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

Kine Yngsdal Nystrøm, Svensson Nøkleby
Kine Yngsdal Nystrøm er advokat og partner i Svensson Nøkleby Advokatfirma i Drammen.
Kine har en allsidig erfaring innen det forretningsjuridiske området, med hovedvekt på
selskapsrett, transaksjoner og kontraktsrett. Hun arbeider også med prosedyre og
forhandlinger, og har ved flere anledninger bistått i tvister om styreansvar.

Kåre Rødssæteren, BDO AS
Kåre Rødssæteren er statsautorisert revisor, partner og regionleder i revisjonsfirmaet BDO AS
i Drammen. Han har 25 års erfaring som revisor og som rådgiver innen regnskap og
restrukturering for større nasjonale og internasjonale konsern.

Inger Marit Brunborg, BDO AS
Inger Marit jobber som revisor i BDO AS i Drammen, og har jobbet der siden 2015. Hun er
tidligere utdannet veterinær og har erfaring med forskning og legemiddelproduksjon.
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