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Eirik Norman Hansen brenner for alt digitalt.

Han er foredragsholder,
moderator og rådgiver og har egen podcast.Han har lang erfaring som rådgiver
innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier,
der han selv er en meget aktiv deltager. De siste årene har Eirik vært en mye
brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det
digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har
fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.

Stig-Yngve B. Pedersen er styreleder i Teknologisk Matforum og ansatt
i Fatland AS. Han er utdannet ved Statens Næringsmiddeltekniske Høgskole i
Trondheim og arbeidet først ved Mattilsynet Asker og Bærum fra 1988 til 1989.
Deretter i BWL/Tysnes 89-93, Tetra Laval Food, CFS fra 1993-2011 og Multivac
fra 2011-2019. Han har bidratt som fast teknisk ansvarlig ved
Næringsmiddeldagene i mange år og sittet i styret siden 2009. Fra 2010-2012
var han nestleder og i 2013 ble han styreleder, noe han fortsatt er.

Jakob Linhave er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Han er utdannet
ved Høgskolen i Stavanger med en master i samfunnssikkerhet og beredskap og
har arbeidet i Helsedirektoratet i snart 8 år.

Ane Grjotheim er kvalitetssjef i Orkla Foods Norge AS, en jobb hun har
hatt de siste 6,5 årene. Før dette har hun jobbet som som kvalitetssjef i Rema
Trading, Coop Norge og Idun Industri AS. Hun har også vært ansatt i DNV som
konsulent i et par år.
Grjotheim er utdannet ved UMB på Ås og Nordnorsk lederutvikling. Hun har
hatt flere styreverv og også tidligere sittet i TeMa’s programkomite.
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Gerhard Salicath er fagsjef næringspolitikk I NHO Mat og Drikke.

Han har
utstrakt erfaring innen strategi, politisk økonomi og internasjonal handel, samt
nordisk handel og EU-saker. Han har tidligere arbeidet i Virke,
Moderniseringsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Salicath
er utdannet på Universitetet i Glasgow.

Espen Lynghaug er spesialrådgiver i NHO Mat og Drikke med ansvar for
kompetanseutvikling og utdanningspolitikk. Han er yrkesfaglig utdannet
svennebrev og mesterbrev og har lang arbeids- og ledererfaring fra kjøttindustrien,
han er utdannet innen driftsøkonomi og har arbeidet som yrkesfaglærer. De siste
20 årene har han arbeidet for ulike medlemsgrupperinger i NHO. Han har bred
erfaring innen utdannings- og kompetansepolitikk og arbeider nå i avdeling politikk
og analyse i NHO mat og Drikke, som organiserer norges største industri,
matindustrien.

Lars Lindland er prosjektleder for Matindustrien 4.0 i NHO Mat og Drikke.Han
har fagbrev kokk og har vært fagarbeider i industriell matproduksjon. Lindland har
jobbet både på Freia og i Arcus med blant annet prosessoptimalisering og
kompetanseheving samt i Oslo kommune Utdanningsetaten som
informasjonsmedarbeider og prosjektleder knyttet til fag- og yrkesopplæring. Prosjektet
Matindustrien 4.0 startet opp i 2019 og det forventes resultater fra dette i januar 2021.

Johan Fredrik Dahle er gründer og tidligere daglig leder i Icefresh AS. Pr. i
dag PMO leder for Newsarch-prosjektet i PwC Consulting People & Organization.
Han har vært styremedlem i GIEK Kredittforsikring, Espevær Laks og UMOE Alu
Services AS.
Dahle er utdannet siviløkonom ved Handelshøgskolen – NHH.

Laura Gil Martens er R&D Manager i AM Nutrition AS, hvor hun har vært
ansatt i ca. 10 år. Hun har gjennomgått 1,5 år i lederutviklingsprogrammet til NHO
og utdannet seg på BI. Hun har en PhD i fiskeernæring og patologi fra Universitetet
i Bergen og en Master i Feed Technology fra Universitetet i Chile, faktultet for
agronomi. Hun ble utdannet som veterinær ved Universitetet i Buenos Aires,
UNICEN i 1990.

2

Guro Espeland er daglig leder i JÆDER Ådne Espeland AS.

Hun har arbeidet i
firmaet i nesten 14 år og har vært innom de fleste avdelingene i fabrikken
gjennom oppveksten. I 2004 ble hun utdannet som Diplom Markedsøkonom og
begynte å jobbe med kjedearbeid og produktutvikling. I 2007 ble hun salgssjef og
deretter markedssjef i 2014.
Guro Espeland overtok stafettpinnen som daglig leder fra sin far Noralf Espeland i
2018.

Janne Haugdal er fabrikksjef i Matpartner AS. Hun har sin utdannelse fra
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1995 og Matvitenskap ved Universitet for Miljøog Biovitenskap (UMB) på Ås, 1998. Janne Haugdal har tidligere vært ansatt i
Matforsk (nå Nofima Mat) og TINE, hvor hun jobbet 4 år innen FoU og 6 år i Tine
Ingrediens. Videre har hun vært kvalitetssjef konsern & avd.Trondheim i
konsernstaben til Grilstad AS fra 2009-2011 og Key Account Manager i Alimenta
AS. Haugdal har sittet flere år i TeMa’s styre, både som vara- og styremedlem.
Hun er leder av årets programkomite for Næringsmiddeldagene.

Birger Svihus er professor i ernæring og arbeider ved NMBU på Ås.

Dette
desidert fremste matuniversitet i Norge er også hans Alma mater, med både
Cand. agric.- og Dr. scient.-grad derfra, sistnevnte på et arbeid om antinutritive
effekter av løselige fibre fra bygg. Svihus har siden 2005 inkludert
humanernæring spesifikt i sitt virkefelt, og har skrevet tre populærvitenskapelige
bøker om ernnæring, kosthold og fedme. Han underviser i flere emner innen
humanernæring, ikke minst for NMBU-studenter innen matvitenskap og
ernæring.

Ole Jørgen Møller er gründer i Holmens AS og Eng Fugl AS.

Han har

drevet Mathuset Holmens i mange år og stått for både utvidelser,
produktutvikling og gode kontrakter. Mathuset Holmens er en totalleverandør
innen ferdigmat og kjøttprodukter med fokus på utvikling av produkter som er
tilpasset storhusholdningsmarkedet og dagligvaremarkedet. Mathuset Holmens
ønsker i samarbeid med sine kunder å utvikle nye produkter, menyer og
konsepter for å tilfredstille matmarkedet.

Øydis Ueland er seniorforsker i matforskningsinstituttet Nofima,
avdeling mat og helse. Hun er utdannet ernæringsfysiolog og har
doktorgrad i forebyggende medisin ved UiO. Ved Nofima har hun hatt
programlederansvar for flere store, faglige satsninger, vært forskningssjef
samt medansvarlig i flere nasjonale og internasjonale prosjekter.
Hovedarbeidsområdene for tiden er forbrukerforståelse knyttet til eldres
matopplevelse og behov i tillegg til folks opplevelse av matrisiko.
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Johanne Brendehaug er pHD og forsker for forskningsbasert innovasjon
i TINE Innovasjon og marked. TINE står som eier av Matlyst-prosjektet som
Ueland og Brendehaug vil fortelle om på møtet, og hun har lagt ned en stor
innsats i prosjektet. Brendehaug har vært ansatt i Tine i mer enn 18 år og hatt
ansvaret for mange teknologiprosjekter gjennom årene.

Ola Elvestuen

er stortingsrepresentant og politiker i Venstre. Han var fra
januar 2018 til januar 2020 Norges klima- og miljøminister i Erna Solbergs
regjering. Han har vært nestleder i Venstre siden 2008 og innvalgt på Stortinget fra
Oslo siden 2013, etter å ha vært vararepresentant siden 2001. Han har jobbet med
klima- og miljøspørsmål hele sin politiske karriere og var leder av Stortingets
energi- og miljøkomité i 2013-2017. Han har også vært byråd for miljø- og
samferdsel i Oslo og ledet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre fra 2003-2011.
Elvestuen ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og på Stortinget i 2013

Marit Kvalvåg Pettersen er seniorforsker Dr.Scient. i Nofima på Ås.
Hun startet på Matforsk i 1994, den gang som ingeniør, og har tatt PhD
utdanningen og jobbet seg oppover som forsker og senere seniorforsker
da instituttet skiftet navn til Nofima. Parallellt har hun de siste 12 årene
også drevet med utdanning på NMBU. Kvalvåg Pettersen har utstrakt
kunnskap om matemballasje på alle plan.

Thomas Eie er utdannet meieriingeniør ved NMBU.

Fra 1987-91 var han
doktorgrad-stipendiat ved NMBU før han ble laboratoriesjef ved Fellesmeieriet
Oslo. Dr. scient, meieriteknologi, NMBU. Fra 1994-2000 jobbet han i Elopak og
deretter 7 år som forsker på Matforsk/Nofima. 2002-08 Førsteamanuensis II,
IKBM, NMBU og ansvar for kurs i Emballasjeteknologi. I 2008 begynte han i sin
stilling som senior emballasjeutvikler i Bama Industri. Han mottok i 2011
Emballasjefagprisen. Thomas Eie har også vært styreleder i
Emballasjeforeningen.
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Lisbeth Nilsen er senior fagsjef emballasje i Nortura SA.

Her har hun
arbeidet i ulike stillinger innen pakking og emballasje i ca. 13 år. Tidligere har hun
jobbet et par år som produksjonssjef i Norsk Medisinaldepot og var også innom
Bama en liten periode. Hun har også vært tre år i Gilde Norge og fem år i Amcor
Flexibles.
Lisbeth Nilsen er utdannet ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Telemark. Hun
sitter inne med stor kunnskap om emballasje.

Hans Geelmuyden (f. 1957) er partner og

styreleder i Geelmuyden Kiese
som han grunnla sammen med Jo Kiese i 1989.
Har i 30 år bistått som rådgiver i store skandinaviske makt- og endringsprosesser
både i offentlig og privat sektor, og han er mye brukt som foredragsholder innen
strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon, mediekommunikasjon,
lederkommunikasjon og posisjonering. Hans arbeidserfaring omfavner alt fra
analyser, til krisehåndtering, sparring, coaching og ledelsesrådgiving. Han har
særlig spesialkompetanse innen selskapskommunikasjon, internkommunikasjon,
kriserådgiving og endringskommunikasjon. Hans Geelmuyden er utdannet
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Før han etablerte Geelmuyden Kiese
arbeidet han som redaktør i Morgenbladet, og rådgiver hos IBM, New York.
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