Møtereferat/Medlemsmøte nr 1 – IKT Ressursforum Innlandet
Dato: 28.10.2015, kl.08:00 – kl 10:00
Tilstede: Are Søby Vindfallet/Making View AS, Andreas Haandlykjen/Codeo Norge AS, Hilde
Nordgaard/Zigma 360, Bjørn Flengsrud Oustad/Kong Arthur AS, Hans Brox/Nettskolen AS, Tom
Theodorsen/ Atea AS, Stine Eirin Hagen/HK Data, Rune Kollstrøm/HeadIT AS, Børge
Federly/HeadIT, Espen Holje/ Escio AS, Are Koppang/Elsikkerhet Norge AS, Rolf Hodt/Scootr AS,
Karl Olav Nordengen/ Evry, Trond Høgetveit/Sparebanken Hedmark, Alf Thomassen/Ringsaker
Kommune, Arne Lillekjendlie/PWC, Anders Enger/Ungt Entreprenørskap, Tom Øystein
Martinsen/Campell & Co (styreleder)
Ikke tilstede: Frode Floen/Baze Technology, Leif Atle viken/VI Invest AS, Trond Skjellerud/Eidsiva
Bredbånd, Jan Egil Melby/DnB, Erik Aas/Lakeview Invest AS.
Referent: Stein Andersen
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AGENDA
1.1

PRESENTASJON AV PROSJEKTLEDELSEN

Stein Andersen ønsket velkommen og prosjektledelsen i IKT Ressursforum Innlandet ble presentert.
Bjørn Flengsrud Oustad og Stein Andersen er prosjektledere

1.2

PRESENTASJON AV MEDLEMMENE

Det ble gjennomført en runde rundt bordet hvor hver enkelt presenterte seg selv og hvilken bedrift de
representerte.

1.3

PRESENTASJON AV FORENINGEN IKT RESSURSFORUM INNLANDET

Prosjektleder Bjørn Flengsrud Oustad presenterte foreningen IKT Ressursforum Innlandet med
foreningens visjon og målsettinger. Foreningens vedtekter er tidligere oversendt medlemsbedriftene.
Foreningens er organisert med styre, en prosjektledelse og noen faggrupper.

1.4

PRESENTASJON AV FAGGRUPPENE (DRIVKREFTENE)

Foreningen er organisert med faggrupper, hhv. faggruppe økonomi, faggruppe internasjonalisering,
faggruppe høgskole/ studenter, faggruppe kompetanse, faggruppe markedsføring.

1.4.1 Faggruppe økonomi.
Faggruppen ledes av PWC. Arne Lillekjendlie presenterte bedriften. PWC vil kunne støtte foreningen
med økonomisk veiledning og eventuelle koplinger mot investorer.
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1.4.2 Faggruppe internasjonalisering.
Faggruppen ledes av prosjektleder. Prosjektledelsen vil bistå med koplinger ved behov mot
internasjonale IKT nettverk.

1.4.3 Faggruppe høgskole/studenter.
Faggruppen ledes av Ungt Entreprenørskap(UE). Anders Enger presenterte bedriften og vil være
bindeleddet mellom foreningen og høgskoler/studenter ift mentorer fra næringslivet, studentoppgaver
og lærlinger.

1.4.4 Faggruppe kompetanse
Faggruppen ledes av prosjektleder. Prosjektledelsen vil koordinere eventuelle behov som måtte
oppstå.

1.4.5 Faggruppe markedsføring
Faggruppen ledes av Scootr. Rolf Hodt presenterte bedriften. Scootr har stått for utviklingen av
foreningen logo og vil lede arbeidet med å få etablert Facebook side og WEB side. Gjennom disse
sidene vil foreningen og medlemmene blir markedsført.

1.5

VEIEN VIDERE OG AKTIVITETER

Medlemmene ble utfordret på å komme med forslag til videre aktiviteter. Prosjektledelsen vil få på
plass forslagene som ble fremmet.

1.5.1 Internett
Det skal etableres en åpen- og en lukket Facebook gruppe hvor medlemmene skal kunne
kommunisere, legge ut gode historier, be om hjelp ift manglende kompetanse. Det ble oppfordret til
bruk av LinkedIN for vise kompetanse.

1.5.2 Høgskole/studenter
UE har etablert en åpen Facebook gruppe. UE skal bistå til å kople studenter mot bedrifter og ta med
studentene på foredrag der det er hensiktsmessig. UE melder inn behov for mentorer fra
medlemsbedriftene. Det ble redegjort for at finnes en Applikasjon (BOOTS) som kan bidra til å kople
næringsliv og studenter.

1.5.3 Andre nettverk og klynger
Det er ønskelig å få til koplinger mot andre nettverk og klynger. Det er av interesse for medlemmene å
kunne få delta på deres arrangementer. Ansvar Prosjektleder.

1.5.4 Møteplasser
Det er ønskelig at det etableres attraktive møteplasser.





Arrangere en sosial kveld hvor medlemsbedriftene kan bli bedre kjent
Gjennomføre felles kurs for heving av kompetanse
Deltagelse på frokostmøter
Deltagelse på møter med investorer

2




Møter hvor nye idèer blir presenteres og som vil kunne gi spinn-off effekter.
Deltagelse på NTNU konferansen.

1.5.5 Investornettverk
Det ble redegjort for at det den 2. desember er planlagt med et antall investorer for om mulig å få til et
internettverk til støtte for foreningen.

1.5.6 Prosjekter
Medlemmene ønsket å få til fellesprosjekter (2-5 stk).

Brumunddal, 04 november 2015

Bjørn Oustad
Prosjektleder

Stein Andersen
Prosjektleder
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