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FREDAG 22. OKTOBER
17.30:  Åpning, velkommen v/adm. direktør Jørgen Pedersen

17.45:  Aktuelt fra Vestbo

18.15: Kickoff – «Om å tro på det umulige-finne råskapen i seg selv»-Robin Dale Oen 

20.00:  Middag

LØRDAG 23. OKTOBER

09.00: «Skadedyr-forebygging og bekjempelse»-Anticimex og ESV 

09.45: Pause

10.00: «Skadedyr og forsikring»-Pivotal/If – Gunnar Andersen

10.45: Pause

11.00: «Temperaturmåling på norsk og global økonomi» - Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen 

11.45: Pause

12.00: «Temperaturmåling på norsk og global økonomi» fortsetter 

13.00: Lunsj

14.00: Delseminarer

1. «Vedlikeholdsansvaret i borettslag og styrets kompetanse m/gruppearbeid» 

2. «Trygghet og sikkerhet i boliger» 

3. «Nytt på portalene»

4. «Ladeløsninger i borettslag» -leverandørene presenterer sine konsepter»

5. «Bærekraftsprosjektet - Vestlund pilot»

16.10: Aktivitet 

19.00: Aperitiff på Broen

19.30: Middag. Pent antrekk

22.00: Pubquiz 

SØNDAG 24. OKTOBER
10.00:  «Nye regler vedrørende ladeløsninger i boligselskaper - aktuelle problemstillinger» -ved Nbbl/advokat Bendixen

10.45: Pause

11.00: «Fremtidsrettede avfallsløsninger i borettslag» ved BiR

11.45: Pakkepause

12.15: «Har borettslaget og beboerne et moralsk/etisk ansvar for sitt klimaavtrykk» -ved Henrik Syse

13.45: Avslutning av seminaret

14.00: Lunsj
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HENRIK SYSE 

Henrik Syse er en norsk filosof. Han 
er seniorforsker ved PRIO (Institutt 
for fredsforskning) og professor 
ved Bjørknes Høyskole, og i tillegg 
arbeider han som foredragsholder og 
forfatter. Han har tidligere vært leder 
for eierskapsgruppen i Oljefondet, der 
han særlig arbeidet med implementeringen 
av de etiske retningslinjene, han satt i 14 år i PFU 
(Pressens faglige utvalg), og han satt seks år i Den Norske 
Nobelkomité; de fire siste årene som komiteens nestleder. 

Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder 
om etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig 
sektor. Han har skrevet en rekke bøker om temaer som 
næringslivsetikk, samfunnsansvar, religion, etikk og konflikt. 
I 2020 utgav han en bok om korona-krisen: Ord i krise. 

En gang i fortiden, rundt 2007, ble Syse pekt ut som en 
«Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos. 
Han er ikke så ung nå lenger, og han har bare én gang vært 
i Davos. Der var det veldig mange mennesker, synes han … 
Men han er fortsatt søndagsskolelærer og veldig glad i The 

Beatles.

ROBIN DALE OEN 

Robin Dale Oen var med på å starte 
stiftelsen The Dale Oen Experience. 
Stiftelsen er dedikert til Alexander 
Dale Oen, Robins bror og tidligere 
verdensmester i svømming, som 
omkom i 2012.

Stiftelsen har gått fra å organisere turer med 
ungdommer på Hardangervidden og Canadas nordvest-
passasje, til å ha to forskningssentre og 3 forskningsskip 
med 35 000 besøkende ungdommer hvert år, jobbe med 
internasjonal romfart og havforskning, og arrangere 
Europas største forskning- og teknologikonferanser.

Sammen med teamet har Robin skrevet og fått inn 
skolefag om teknologi, forskning og miljølære i praksis 
i Norske, Russiske og Amerikanske skoler. Robin er 
fast gjestedebattant i NRK radio og opptrer hyppig i 
norsk TV. Han er Fellow av Explorers Club I USA, Offiser 
i forsvaret, med flere år som instruktør for de norske 
spesialsoldatene og coach i Norges svømmeforbund. Robin 
har også utdanning fra forsvaret, høyskolen i Bergen (HIB), 
Olympiatoppen og NTNU i Trondheim.

HARALD MAGNUS ANDREASSEN 

Harald Magnus Andreassen er spesialist i 
utvikling i økonomi og finansmarkeder, i 
Norge og internasjonalt. 

Han har i mer enn 10 år vært kåret 
til den beste makroøkonomen i 
finanssektoren og har i Kapital også vært 
kåret til den beste finansanalytikeren i landet.
Harald Magnus er en engasjert og populær foredragsholder 
som får tilhørerne til å forstå at samfunnsøkonomi er både 
spennende, viktig og nyttig!

Harald Magnus er utdannet samfunnsøkonom fra 
universitetet i Oslo, har arbeidet i Den norske Bankforening 
(nå Finans Norge), Econ og som sjeføkonom i Elcon, First 
Securities og i Swedbank. Han er mye bruk av media, både 
aviser, radio og TV.

NBBL/ADVOKAT LAILA MARIE BENDIKSEN 
tilhører NBBLs advokatkontor, 
som besitter høy kompetanse 
innen bolig- og eiendomsrett og 
boligbyggelagsrelatert jus.
Fra 1. januar 2021 har du krav 
på å få etablere ladepunkt på 
parkeringsplassen i boligselskapet der 
du bor. Retten gjelder både for de som 
disponerer en plass eksklusivt, og for de som 
ikke har enerett til plass.

Bestemmelsen gir deg ikke noen rett til å få en 
parkeringsplass, dersom du ikke har noen rett til parkering 
i dag. Styret kan bare nekte deg å etablere lading dersom 
det foreligger en saklig grunn. 

Vi skal ha med følgende samarbeidspartnere/utstillere:

STEIN NORSTEIN FRA ANTICIMEX OG ARNE WILHELM 
KNUDSEN I ESV vil holde foredrag om skadedyr-forebygging og 

bekjempelse.

GUNNAR ANDERSEN er forsikringsrådgiver i BBL Pivotal/IF vil i 
sitt foredrag holde tråden videre om forsikringsdekning knyttet til 
skadedyr.

www.ohmiacharging.no

www.sfty.no

unloc.app

BIR vil holde foredrag om Fremtidsrettede avfallsløsninger i 
boligselskaper hvor en vil se på hvilke typer avfallskonsepter BiR 
jobber med i forhold til boligselskaper (bossnett, nedkaststasjoner 
etc.), fordeler opp imot tradisjonelle løsninger. 

http://www.ohmiacharging.no
http://www.sfty.no
http://unloc.app

