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Globalisering og strategisk endringsarbeid
Dr. Hans Blix ble født i Uppsala, Sverige.I 1959 fikk han doktorgrad i jus ved
universitetet i -- Stockholm og ble i 1960 tilsatt som professor II i internasjonal
rett. Fra 1963 til 1976 var Dr. Blix rådgiver i internasjonal rett for det svenske
utenriksministeriet. I 1976 ble han assisterende utenriksminister med ansvar for
internasjonalt utviklingssamarbeid. Han ble utnevnt som utenriksminister i
oktober 1978. Han var Director General i International Atomic Energy Agency i
fire terminer fra 1981 til 1997.

For mer informasjon om Hans Blix - klikk her!

Bedrifters internasjonaliseringsprosesser - Funky Business
Dr. Kjell A. Nordström har en økonomisk lisensiatsgrad og en doktorgrad fra
handelshøgskolen i Stockholm. Dr. Nordström er en dynamisk og meget
velansett taler og har vært rådgiver for flere store svenske multinasjonale
selskaper slik som Volvo, Pharmacia, Ericsson mm. Som del av forskningen har
han publisert artikler om bedrifters internasjonaliseringsprosesser og har utgitt
boken - "The Internationalization Process of the Firm - Searching for New
Patterns and Explanations". Boken "Funky Business - exploiting the last taboos"
er et manifest om hva vår tid trenger fra bedrifter og bedriftsledere.

For mer informasjon om Kjell A. Nordström - klikk her!

Klimaendringen og økonomisk utvikling
Nicholas Stern, nå Lord Stern of Brentford, laget overskrifter og ble umiddelbart
verdenskjent da han utga den imøtesette "Stern Review on the Economics of
Climate Change". Han var tidligere økonomisk sjefsrådgiver til regjeringen i
Storbritannia og var sjefsøkonom og Senior Vice-President i verdensbanken fra
2000 to 2003. Han spilte også en nøkkelrolle i Europas økonomiske utvikling
som sjefsøkonom og sjefsrådgiver til direktøren i Den europeiske bank for
gjenoppbygging og utvikling

For mer informasjon om Nicholas Stern - klikk her!

Lederskap
Vigdis Finnbogadottir var den første kvinnen i verden som ble valgt til
statsoverhode. Hun ble valgt til president på Island i 1980, kom tilbake uten
opposisjon i 1984, i et valg i 1988 og igjen uten opposisjon i 1992. Hun trådte
tilbake i 1996. Vigdis Finnbogadottir har studert og forberedt livet for lederskap
og tjeneste siden hun var ung. Mens hun var president ble hun kjent for
dynamisk og populært lederskap. Den 26. januar 1990, fikk President
Finnbogadottir International Leadership Living Legacy-prisen av Women's
International Center.

For mer informasjon om Vigdis Finnbogadottir - klikk her!
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