
9:00 - 09:30 Registrering – kaffe og smørbrød

9:30 - 09:45 Åpning ved ordføreren i Vestnes

9:45 – 10:00 Vinnerne av Innovasjonscamp 2019
 - Innovasjonscamp er et program mot 9. klassene i Vestnes som har gått over 1 uke der elevgruppene  
  har jobbet frem og presentert idéer for en fagjury
 - Presentasjon av vinneridéen
 Vinnergruppen, elevene, Helland Skule

10:00 – 10:20 Årets ildsjel 2019
 - Sparebanken Møre Vestnes og Vestnesavisa gjennomfører hvert år kåring av årets ildsjel gjennom  
  avstemming i lokalavisa
 - Kåring av årets ildsjel 2019, Jan Myren, banksjef, Sparebanken Møre 

10:20 - 11:00 Veien til suksess
 - Hvordan gå fra å ha en gründeridé i magen til faktisk å gjennomføre
 - Hvilke hindringer møter en på veien
 - Hvordan sikrer en at skaperkraften overvinner frykten for ikke å lykkes
 - Hva er de viktigste faktorene for å lykkes når en starter egen bedrift
 - Hvordan sørge for at innovasjonskraften er intakt etter hvert som bedriften vokser seg større
 Rune Haram, daglig leder, Sunnmørsmat AS

11:00 – 11:45   Lunsj i regi av elevgruppen ved Tomrefjord Skule og Kløverkjøtt

11:45 - 12:00  Underholdning ved Vestnes Kulturskule

Konferansier: Gunnar Kvalsund, daglig leder, Vestnes Næringsforum
Tema for konferansen: Det nye Vestnes tar form 

        DEL 1 – VESTNES I DAG

Vestnes har tradisjon for å løfte frem de som bidrar til å skape og se fremover. Vi er stolte av våre unge talenter og våre 
ildsjeler som står på og bidrar til utviklingen vår. Vår historie er full av skaperkraft og vi har alltid plassert oss frem i 
skoen når det gjelder gründerskap og industriutvikling så vel som innen kultur. Vi hyller de lokale engasjementene  
gjennom å vie oppmerksomhet til de som bidrar for Vestnes.

Tirsdag 22. oktober, Idahall, Tomrefjord

«med energi og samspill skaper vi fremdrift»
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Tirsdag 22. oktober, Idahall, Tomrefjord

   DEL 2 – VESTNES SOM KNUTEPUNKT I DET MARITIME KLUSTERET

Alle sektorer i samfunnet blir nå utfordret til å bidra i kampen om klimautfordringen. Den maritime sektoren har lenge 
blitt sett på å være vanskelig å endre på grunn av teknologiske hindringer. Hvordan kan tilliten mellom de lokale aktørene 
i det maritime klusteret utgjøre et konkurransefortrinn i møte med fremtidens muligheter.

12:00 - 12:30   Med tillit som lim i maskineriet
 - Hva er verdien av tillit
 - Hva er verdien av å ha samspillende lokale kunder og leverandører for å oppnå vekst og bygge moment
 - Skal du gjøre kvantesprang er det best å gjøre det med noen du kjenner
 - Verdien av samarbeid og åpen dialog rundt det som er avklart og det som er uavklart
 - Verdien av den tette dialogen mellom den som bestiller og den som leverer – det er mye enklere å 
  ta risiko hvis du vet hva det er
 - Hvilken posisjon kan det maritime verft smiljøet i Vestnes ta for å vinne frem i det grønne skift et
 Petter Bunes, senior finansrådgiver, Innovasjon Norge

12:30 - 13:00 Lokalt samspill som suksessfaktor
 - Rederiet Nybonia Hav fra Midsund har sammen med Salthammer og Solstrand samarbeidet om 
  å gi fartøyet Nystrøm nytt skrog og løsninger som har bidratt til energisparing og mer eff ektiv drift 
 - Hva har betydningen av det nære og tette maritime samarbeidet vært for at prosjektet ble en suksess
 - Hvilken kraft  ligger det i at den lokale fagkompetansen er intakt
 - Prosessen og tett løpende dialog som suksessfaktor
 Arnt Inge Nygård, reder, Nybonia Hav

13:00 - 13:15  Kaff e og benstrekk

                 DEL 3 – DET SAMSPILLENDE VESTNES

Vestnes er knutepunktet som holder Nordvestlandet samlet. Vestnes er sentralt plassert og bo- og markedsregionen 
vestenfor vokser seg nærmere og nærmere Vestnes. Vestnes har alle forutsetninger til å bli et attraktivt sted som skaper 
befolknings- og næringsvekst gjennom samspill og fremdyrking av unike kvaliteter. Med energi og samspill skaper vi 
fremdrift  for Vestnes!

13:15 - 13:40 Fremtidens turisme er miljøvennlig
 - Hvilke unike muligheter ligger i trasé- og turområdene i nordre- og indre Sunnmøre med Vestnes som 
  utgangspunkt
 - Kan Vestnes være et nav i utvikling av el-sykkelturisme
 - Muligheter med utvikling av «The cirkular sustainable route» i nordre- og indre Sunnmøre
 Anniken Aakvik, daglig leder, Off beat Adventures 

13:40 – 14:00  Utviklingen av turistnæringen på Nordvestlandet
 - Hvilke typer turister trekker Nordvestlandet til seg
 - Hvordan kan vi utvikle et større moment rundt turistsatsningen med Nordvestlandet som utgangspunkt
 - Hvilke unike muligheter har området rundt Vestnes å spille på
 - Hvilke ringvirkninger bidrar turismenæringen i lokalsamfunnet
 Tom Anker Skrede, Daglig leder, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre 

14:00 – 14:15 Oppsummering

14:15 Konferanseslutt
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