
 invitation til konference om 

norge 
 nordjysk erhvervslivs største mulighed



steinar juel
•	 	Samfundsøkonom	fra	Universitetet	
i	Oslo

•	 	Arbejder	ved	Nordea	i	Norge	som	
cheføkonom

•	 	Har	arbejdet	ved	nationalbudget-
kontoret	i	finansdepartementet,	
direktør	for	Bankforeningens	
økonomisk-politisk	afdeling,	 
EFTA-sekretariatet	i	Genéve

•	 	Har	været	personlig	rådgiver	for	
finansminister	Rolf	Presthus	og	
Arne	Skauge.

gorm kunøe
•	 Cand.oecon	fra	CBS
•	 Uddannet	ved	A.P.	Møller
•	 	Arbejder	som	lektor	ved	Handels-
høyskolen	BI,	Norge	med	ansvar	for	
undervisning	i	salg,	salgsledelse,	
markedsføring,	personligt	salg	og	
salgsplanlægning	samt	forhand-
linger,	professionsetik	og		 
relations-markedsføring

•	 Seniorrådgiver	ved	ScanForum	AS
•	 	Har	arbejdet	for	de	fleste	brancher,	
herunder	hotel-,	værfts-,	medicinal-,	
bygge-,	detail-	og	shippingbranchen

•	 	Forfatter	til	flere	artikler	om	mar-
kedsføring	og	markedsplanlægning.

bjørn strandos
•	 	Uddannet	ingeniør	på	Høgskolen	i	
Gjøvik,	Norge

•	 	Arbejder	ved	VMS	Technology	og	er	
konsulent	for	Orskov	Offshore	A/S	
og	Maersk	Drilling

•	 	Har	beskæftiget	sig	med	ingeniør-
arbejde	inden	for	offshore.

Mikkel seedorff sørensen
•	 Uddannet	inden	for	shipping
•	 	Arbejder	som	administrerende	
direktør	for	Frederikshavn	Havn

•	 	Har	beskæftiget	sig	med	den	mari-
time	sektor,	bl.a.	som	salgsdirektør,	
inden	han	blev	administrerende	
	direktør	for	Frederikshavn	Havn.

Præsentation af foredragsholdere:

lars juhl hansen
•	 	Uddannet	HD(O)	fra	Aalborg	 
Universitet

•	 Eksamineret	eksportør
•	 	Arbejder	som	internationaliserings-
rådgiver	og	med	kunderelationer	
ved	Væksthus	Nordjylland	/	 
Udenrigsministeriet

•	 	Har	bl.a.	tidligere	arbejdet	som	
speditør,	direktionssekretær	og	
salgschef

•	 	Har	beskæftiget	sig	med	udvik-
ling	og	etablering	af	nye	kunder	
og	markeder,	alliancer	på	tværs	
af	landegrænser,	rådgivning	og	
forhandling,	handlingsplaner	og	
logistikhåndtering.

Anders Urdal
•	 	Advokat,	BDO	Advokater	AS,	 
BDO	i	Norge

•	 	Særlig	erfaring	med	at	bistå	uden-
landske	erhvervssdrivende,	som	har	
aktivitet	i	Norge	

•	 	Beskæftiger	sig	blandt	andet	med	
rådgivning	inden	for	skat,	moms	og	
trygd	(social	sikring)	for	selskaber	
samt	deres	medarbejdere

•	 	Har	tidligere	arbejdet	som	skatte-
jurist	ved	skattevæsnet	i	Norge	
samt	i	Norsk-Tysk	Handelskammer.

Morten kallehauge
•	 	Partner,	statsautoriseret	revisor,	 
BDO	i	Sæby,	Danmark

•	 	+25	års	erfaring	inden	for	revision	
og	rådgivning	af	primært	ejerledede	
virksomheder	i	SMV-markedet

•	 	Betjener	en	række	norske	og	sven-
ske	selskaber,	med	datter	selskaber	
og	filialer	i	Danmark	samt	en	række	
danske	virksomheder	med	norske	
og	svenske	datterselskaber.

Peter have jensen
•	 	Partner,	statsautoriseret	revisor,	 
BDO	i	Frederikshavn,	Danmark

•	 	Har	mere	end	25	års	erfaring	med	
revision	og	rådgivning	af	finansielle	
virksomheder

•	 	Ansvarlig	for	betjeningen	af	en	række	
industrivirksomheder	inden	for	den	
maritime	sektor	og	fødevareindustrien.



Vi	glæder	os	til	at	se	dig.

Med	venlig	hilsen
bdo

ForMål
At	sætte	fokus	på	de	muligheder	væksten	i	norsk	økonomi	giver	for	nordjyske	virksomheder	-	ikke	kun	indenfor	
maritim-	og	offshore-sektoren,	men	også	indenfor	øvrige	erhverv.

konFerencen Finder sted 

 MAndAg den 10. jUni 2013
kl. 13.00-16.30
det MUsiske hUs, rådhUs Alle 98, 9900  FrederikshAvn

 ProgrAM
   
		Kl.	13.00	 5	min.	 velkomst	 Peter	Have	Jensen

		Kl.	13.05	 40	min.	 norsk økonomi - nu og i fremtiden	 Steinar	Juel

		Kl.	13.45	 10	min.	 Pause

		Kl.	13.55	 40	min.	 Markedsføring i norge - sådan kommer du i gang	 Gorm	Kunøe

		Kl.	14.35	 20	min.	 offshore-aktiviteter i nordjylland	 Bjørn	Strandos

		Kl.	14.55	 20	min.	 havneudvidelsen i Frederikshavn	 Mikkel	Seedorff	Sørensen

		Kl.	15.15	 20	min.	 Pause

		Kl.	15.35	 20	min.	 Muligheder for andre brancher end den maritime	 Lars	Juhl	Hansen

		Kl.	15.55	 20	min.	 hvad kan bdo i norge hjælpe med?	 Anders	Urdal

		Kl.	16.15	 10	min.	 hvad kan bdo i danmark hjælpe med?	 Morten	Kallehauge

		Kl.	16.25	 5	min.		 Afslutning	 Peter	Have	Jensen

tilMelding
Tilmelding	på	mail	til:	frederikshavn@bdo.dk	senest	fredag	den	31.	maj	2013.



BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge 
danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab 
med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO 
er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.000 
medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 55.000 medarbejdere i 138 lande.
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