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BLI MED PÅ

Til alle kvinnelige politikere og administrativt
ansatte i LVKs medlemskommuner som vil lære

mer om kraft, energi og miljø 
 

Et seminar i regi av LVKs kvinnenettverk
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LVKs nettverk for kvinner ble etablert våren 2021, med et
formål om økt engasjement blant kvinner innen kraftsaker som

berører kommunene og mer generell energipolitikk.
 

Vi kan friste med et spennende faglig program som favner
både nybegynnere og de som har jobbet med energispørsmål
i kommunene over tid. På talerlisten har vi fått med oss Olje- og
energiminister Marte Mjøs Persen, konsernsjef i Statnett Hilde
Tonne, NVEs direktør for energi og konsesjon Inga Nordberg,

samt kvinner fra LVKs sekretariat.
 

Vi kan også avsløre inspirerende foredrag fra de to 
gründerne bak Sisters in Business (SiB) som fikk pris for å 

få innvandrerkvinner i jobb, samt fra kvinnene bak selskapet
Feddie Ocean Destillery som ble presentert på NRK under

tittelen «Kvinner og whisky skal redde Fedje».
 

Sett av 7. og 8. mars 2022 (fra lunsj til lunsj) til nettverkssamling i
Oslo, og la deg inspirere av dyktige kvinner som har fått det til

både innen- og utenfor kraftsektoren. 
 

Vi håper på et stort fremmøte – dere er 
alle hjertelig velkomne!

 
Pris: 1155 kr inkl. moms 

Pris inkluderer: 1 overnatting, 2-dagers seminar med lunsj, 
samt middag og velkomstdrink første dag.

Kvinner og kraft
 

Påmelding
FOR

KLIKK HER

https://events.provisoevent.no/advokatfirmaetlundogcoda/events/lvk-kvinner-og-kraft-2022/register


PROGRAM
DAG 1,  7.  MARS 2022

Lunsj

11.30-12.30

Velkommen v/Heidi  Horndalen,  leder av LVKs
kvinnenettverk og kommunedirektør i  Tydal

12.30-13.00

LVK og energibransjen v/Carol ine Lund,
sekretær og advokat (H)  i  LVK

13.00-13.30

Kraftbegreper v/Chirst i  Er ichsen Hurlen,  advokat i  LVK

13.30-14.00

Benstrekk og noe å bite i

14.00-14.15

Inspirasjonsforedrag fra Sisters in Business (SiB)
v/gründerne Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo

14.45-15.15 

Pause

15.15-15.30

«Kvinner og whisky skal  redde Fedje»
Inspirasjonsforedrag fra kvinnene bak Feddie Ocean
Dest i l lery v/Anne Koppang og Sir i  Fahlvik Pettersen

15.30-16.15

Oppsummering dag 1 v/møteleder Merete Myhre Moen

16.15-16.30

Oppmøte i  resepsjonen for fel les avgang t i l  middag
på Asia på Aker brygge.

17.30

Foto: Ingar Sørensen

Møteleder:  Merete Myhre Moen,  nestleder av LVKs
kvinnenettverk og ordfører i  Tynset 

Hva jobber LVK med? 
Vertskommunenes inntekter ,  LVK v/Carol ine Lund

14.15-14.45



PROGRAM
DAG 2,  8.  MARS 2022

Møte med kraftbransjen
Olje- og Energidepartementet v/statsråd
Marte Mjøs Persen

09.00-09.30

Erfar inger med utbygging av strømnett .
Statnett  v/konserndirektør Hi lde Tonne

09.30-10.00

Pause

10.00-10.15

Kvinnenettverket ,  hva nå? Hvordan skal
Kvinnenettverket jobbe videre? LVK v/Heidi  Horndalen

11.15-11.45

Avslutning

11.45-12.00

Konsesjonsmyndigheten,  hvi lken rol le har v i?  
NVE v/Inga Nordberg,  direktør Energi  og konsesjon

10.15-10.45

Hva jobber LVK med? Vertskommunenes mil jøansvar,  
LVK v/Chirst i  Er ichsen Hurlen

10.45-11.15

Lunsj

12.00


