
 

Lier Rotary - Foredrag Høsten 2015 
 

Våre foredrag denne høsten er ment å være næringsorientert og forhåpentligvis være av interesse 

for ikke bare vår klubbs medlemmer, men også en god mulighet til å invitere gjester.  Dette behøver 

ikke nødvendigvis kun være gjester som kan være potensielt, men faktisk også andre. Likevel hyggelig 

om disse foredragene kunne danne et grunnlag for å bringe nye folk og mulige medlemmer inn i 

klubben 

Utover foredragsholder vil jeg her forsøke å gi en litt mer utfyllende beskrivelse av hva vi kan 

forvente oss av de enkelte     

28 september: Zahra Moini, daglig leder for Norsk Senter for 

Flerkulturell Verdiskapning 
 

Zahra har bygd opp Norsk senter 

for  flerkulturell verdiskapning 

(NSFV) over flere år og fått frem et 

tilbudt innovasjon og 

rådgivningstjeneste som er 

særskilt rettet mot innvandrere. 

Dette programmet har nå 

«kommet inn» på statsbudsjettet, 

og ser ut til å bli etter hvert en mal 

på nasjonalt nivå. Det har vært 

over 800 personer som har «vært 

igjennom» NSFV og resultert i over 

100 oppstarter.  

Zahra sitter også i styret i 

Høyskolen Buskerud Vestfold som 

eksternt oppnevnt medlem av KD.  

Hun  har blant annet en 

mastergrad i Computer Science fra 

Boston University i USA og MBA fra Handelshøyskolen BI med fokus på innovasjon og 

kommersialisering av teknologi. Hun har også  ledererfaring fra IT og Telecom-bransjen, blant annet 

Telenor, og har bistått større norske og internasjonale virksomheter med forretnings- og 

organisasjonsutvikling.  

Med på møtet vil også Dankert Freilem være med. Dankert er styreleder i NSFV og vil gi en rask 

introduksjon  i forhold til hvordan dette startet og de offentlige/politiske forhold 

 

 

 



 
 

12 oktober: Øivind Leet, Administrerende direktør i NSB Øst AS. «Økt 

konkurranse – Økt trivsel – Bedre økonomiske resultater» 
 

Øivind er som kjent en av våre «egne».  

Øivind skulle holdt dette foredraget i 

januar, men ble dessverre syk.  Siden den 

tiden har han byttet jobb fra adm.dir i 

Nettbuss til NSB.  Øivind har gjennom vel 

ti år vært med på ta Nettbuss gjennom 

store endringer «fra å være en 

forvaltningsbedrift til være 

konkurranseutsatt».  Skal nok ikke se bort 

fra at hans resultater der har noe med at 

han nå «tar tak» i NSB.  Dette blir 

spennende å høre om.   

 

2 november: Astrid Green, Administrerende direktør, Boost Global 

Innivation AS 
 

 

Astrid har vært med på å starte 

Athene Prosjektledelse som nå har 

byttet navn til Boost Global 

Innovation AS, for i større grad 

reflektere deres nåværende profil 

og aktivitet. Astrid 25 års erfaring 

fra næringsutvikling, 

omstillingsarbeid og regionale 

utviklingsprosesser. Hun har de 

siste årene jobbet med 

internasjonalt arbeid og ledet store 

programmer, etablert selskaper og 

drevet forretningsutvikling. Astrid 

vil fortelle litt om oppstart og 

historie, men blant annet fokusere 

på hvordan de har eksportert 

kunnskap om innovasjon og vært 

med på å etablere 

innovasjonssentere på Balkan. «Kvinnovasjon» er blant annet et begrep som har vært benyttet.   



 
 

16 november Bård Vestgård, Business Manager, Kongsberg Devotek 

AS 
 

Bård har gjennom et par tiår 

vært knyttet til teknologimiljøet 

på Kongsberg i ulike roller.  Bård 

er utdannet ingeniør fra 

University of Texas at Austin.  

Han har vider en doktorgrad fra 

NTNUI. Mange husker sikkert da 

sola kom til Rjukan.. via et speil.  

Bård var med på dette, som var 

litt utenom det vanlige. Han har 

blant annet lang erfaring med å 

jobbe mot bilindustrien. Vi får 

et litt mer spisset 

foredragsinnhold etter hvert.  

Men dette blir også spennende. 
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