MEDLEMSMØTE NORBOAT SØR
Strand Hotell Fevik 08.desember 2022
STRAND HOTELL FEVIK
PROGRAM 8. DESEMBER
10.00 – 10.10

Velkommen
v Lokallag Sør

10.10 - 10.45

Norboat informerer
Administrasjonen

10.45 - 11.00

K affepåfyll

11.00 - 12.00

Hvordan øke omsetning og bedre bunnlinjen?
Trym Jørgenrud, AI Consulting

12.00 - 12.30

Diskusjoner og spørsmål

12.30 – 13.30

L uns j
In n sjekking for de so m ikke rakk det tidligere

13.30 – 13.45

Rekruttering til båtlivet gjennom Sjøknappene
Nils Sebastian von der Fehr, Sjøakademiet UNG

13.45 - 15.45

Forbrukerrådet går igjennom relevante saker
Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver

15.45 – 16.00

K affepåfyll

16.00 - 16.30

Bunnstoff og EU Reglement
Norway Marine Supply og Norboat administrasjonen

16.30 -18.00

Workshop: hvordan skal bransjen tilpasse seg nye tider og hva forventer vi at
Norboat gjør fremover
Workshop innledes og avrundes av Geir Søraker

18.00 - 18.15

Avslutning
V Lokallag Sør

19.00 – 20.00

Øl i bar en

20.00

Middag og Julebord

PROGRAM 9.DESEMBER
06.30 - 10.30

Fr okos t

10.00 - 11.00

Utsjekk

Trym Jørgenrud
AI Consulting er en del av AI Gruppen og driver
blant annet konsulentvirksomhet for flere av landets
motor-bransjer. På kundesiden har de flere
tungvektere som blant annet Volvo Norge. Trym
Jørgenrud har mer enn 20 års erfaring som selger,
salgssjef og daglig leder fra ulike bilforhandlere,
samt fra markedssiden i importørleddet. Som
markedssjef i AI Consulting har han en
imponerende kundeliste med tilhørende
imponerende resultater på kundenes bunnlinje.
Trym er i tillegg nylig engasjert av Norboat som
kursholder innen samme tema. Her er det bare å
spisse ørene, for Tryms verktøy, tips og triks kan
være svært viktige og lønnsomme for båtbransjen.

Thomas Iversen
Thomas jobber som juridisk seniorrådgiver i
Forbrukerrådet. Han er teamleder med omfattende
erfaring med juridiske utredninger,
påvirkningsarbeid og rådgivning. Bred erfaring med
representasjon i utenomrettslige klagenemnder.
Mye brukt foredragsholder hos bedrifter, foreninger
og utdanningsinstitusjoner. Erfaren talsperson i alle
kanaler. Prosjektledererfaring innenfor både
utviklings- og påvirkningsprosjekter. Han har
ledererfaring fra både kompetanse- og
produksjonsmiljøer, og har holdt foredrag for
Norboats medlemsbedrifter tidligere

