
M E D L E M S M Ø T E

1 0 - 1 1  N O V E M B E R

TRE INN I FRAMTIDEN -
Viktige trender som påvirker 

vår hverdag og business!

S T J Ø R D A L  Q U A L I T Y  H O T E L L

K J Ø P M A N N S G A T A  2 0 ,  7 5 0 0  S T J Ø R D A L

Invitasjon til



Effekter av klimautfordringene og pandemien er store for
samfunnet, for næringene, bedriftene og for hver enkelt av
oss. Og det skjer mye raskere enn noen gang. Endringer
framtvinges både av regulativer og ved at vi som mennesker
og samfunn krever endringer. I denne verden har
skognæring, trearbeidende industri og trebyggeri store
muligheter for å kunne bidra til positive forandringer og
skape nye og større verdier.

Økt bruk av tre skaper stadig nye muligheter og er viktige
bidrag for å løse de økende klimautfordringene. det er
bedriftene som kan skape merverdiene basert på
resultatene fra forskning og kontinuerlige forbedringer. hva
skjer og hva kan vi forvente?

Vi registrerer alle for tiden prisøkninger på ulike varer og
deriblant på trelast. Vi registrerer også at på spesielt for
varer med lange og kompliserte verdikjeder, er det
leveringsproblemer.

Vår trebaserte næring påvirkes av de store utfordrende
trendene, men samtidig skjer det utrolig mye positivt i
næringene våre. 

Utviklingstrender både generelt og spesielt får våre
næringer vil bli belyst i medlemsmøtet, og vi får i til legg
betraktninger rundt den kommende regjerings
næringspolitikk og hvilke muligheter konsekvenser det vil
kunne få for våre næringer.

Velkommen! Kjersti Kinderås
Klyngeleder



Dette blir det første
medlemsmøtet etter

pandemien og etter at vi
dannet organisasjonen

WoodWorks! 17. mars i år.
Vi legger opp til fysisk

samling, noe som i seg sjøl
gjør det verdt å delta! Det

blir tid til de viktige
samtalene kolleger

imellom på kvelden og
under møtet.

 

DELTAKERAVGIFT: 
NOK 1000 

deltakelse inkludert
overnatting

 
NOK 500 

deltakelse uten
overnatting

Program og informasjon oppdateres på 
 www.woodworkscluster.no

Bindende påmelding!
 

Onsdag 10. november

Status 
Hva skjer i klyngen? 
Prioriteringer framover

Medlemsmøte 17.00 - 19.00

Middag 19.00  

Bli kjent med andre
deler av verdikjeden

https://woodworkscluster.no/hendelse/medlemsmote-10-11-november-stjordal/
https://woodworkscluster.no/hendelse/medlemsmote-10-11-november-stjordal/
https://woodworkscluster.no/hendelse/medlemsmote-10-11-november-stjordal/
https://woodworkscluster.force.com/s/event?vCampaignID=7013V000000cVXQ


Torsdag 11. november
08.30 - 14.00

Jan-Erik er partner og daglig leder i Kruse
Larsen. I 2009 var Jan-Erik med på å grunnlegge
kommunikasjonsbyrået First House og gjøre
det til landets raskest voksende
rådgivingselskap.  Jan-Erik er tidligere
statssekretær ved Statsministerens kontor i to
perioder, for Jens Stoltenbergs første regjering
2000-2001, og i Stoltenbergs andre regjering
fra 2008-2009. 

Jan-Erik
Larsen

Program 
Hva betyr de samfunnspolitiske trendene for WoodWorks! Cluster? 
Nytt Storting, ny regjering – hva kan vi forvente oss fremover? 
Jan-Erik Larsen  - Partner og daglig leder i Kruse Larsen

Opplevelse av tre og natur – hva gjør det med oss? 
Bjarte Løfaldli - Leder Forskning, 
Utvikling og Innovasjon 

Kunden i sentrum for fremtidens korte og
effektive verdikjeder 
- Masseprodusert skreddersøm
Ottar Bakås - seniorforsker Sintef

Konferiansier for dagen



Etter en boom i trevaremarkedet – ser vi gylne
framtidsutsikter for skogen – men EU-forslag
uroer?
Johan Freij - Affärsområdeschef Skog & Lantbruk,
Danske Bank

Framtidig produksjon i Europa 
- Hva tenker Norske Skog? 
Amund Saxrud - Chief Operating Officer Norske Skog

Bruk av tre og lokale leverandører - Hvordan
utfordre lokale verdikjeder? 
Audun Otterstad - Direktør EBA Trøndelag

Er du interessert i  å vite hva "Framtiden bringer"?
Er det viktig for deg å kunne planlegge for framtiden?
Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, så er stedet for deg
Stjørdal den 10. og 11. november!

Invitasjon sendes til alle ansatte i medlemsbedriftene og
medlemsorganisasjonene.

VELKOMMEN!


