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Jon Bing er norsk forfatter og professor ved Senter for Rettsinformatikk ved
Institutt for privatrett, Oslo Universitet. Jon Bing regnes som en foregangsmann
innenfor internasjonal rettsinformatikk. Han har arbeidet som konsulent for en
rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner, og er medlem av EU
kommisjonen DG XIIIs Legal Advisory Board (LAB). Han har erfaring fra en rekke
organisasjoner for kunst- og kultur i Norge og utlandet, og har vært leder i Norsk
Kulturråd. Bing er for tiden leder av Personvernnemnda. Hans arbeidsområder
omfatter opphavsrett, medierett, interlegal rett, personvern og
telekommunikasjonsrett.

For mer informasjon om Jon Bing - klikk her!

Vinca LaFleur har mer en femten
års erfaring med profesjonell
taleskriving, inkludert tre år som
taleskriver i Det Hvite Hus og
spesialassistent for Bill Clinton. I
løpet av sin tid i Det Hvite Hus,
skrev hun mer enn 100 offentlige
taler og erklæringer for president
Clinton og hans
nasjonale sikkerhetsrådgivere, og
ledsaget presidenten på offisielle
reiser til Europa, Russland,
Midtøsten, Asia, Latin Amerika og
Australia.

For mer informasjon om
Vinca LaFleur - klikk her!

Pär Nuder har i over to tiår
befunnet seg i politikkens
absolutte sentrum. Han har vært
med på å håndtere store
katastrofe og små kriser. Som
finansminister hadde han
ansvaret for et statsbudsjett på
nesten en milliard kroner. I 1996
fikk Pär Nuder i oppdrag fra
Göran Persson å utforme Sveriges
Østersjøpolitikk. Nuder ledet i fire
år Aksjonsgruppen mot organisert
kriminalitet, som var et praktisk
samarbeid mellom
Østersjølandene for å minske den
grenseoverskridende
kriminaliteten.

For mer informasjon om
Pär Nuder - klikk her!

Jon-Roar Bjørkvold er i dag blant
Norges mest etterspurte
forelesere. Jon-Roar er en norsk
professor i musikkvitenskap med
fagkretsen musikk, engelsk og
russisk. Han ble Dr. philos. i 1981
på avhandlingen "Den spontane
barnesangen - vårt musikalske
morsmål" som ble utgitt i 1985.
Jon-Roar Bjørkvold ble ansatt som
universitetslektor i
musikkvitenskap ved Universitetet
i Oslo i 1970, professor samme
sted fra 1982.

For mer informasjon om
Jon-Roar Bj rkvold - klikk her!ø

Jörgen Oom er godkjent psykolog
med spesialutdannelse innen
holdningspåvirkning,
kommunikasjon og hypnose.
Foreleser og lærer som snakker
om entusiasme og deltakelse i
endringsarbeid, det vinnende
laget, å våge å være best og
hvordan vi kan ha høyt tempo
uten negativt stress. Jörgen Oom
har to mottoer: "Proud people
perform", og "Det er det lille som
er det store". Han mener at små
forbedringer, satt i system, og
som alle i organisasjonen tror på,
gjør underverker.

For mer informasjon om
Jörgen Oom - klikk her!

Cecilie Andvig har i over 20 år holdt kurs og foredrag for norske og utenlandske
bedrifter. Hun tilbyr skreddersydde kurs og foredrag med bla følgende temaer
kommunikasjon og motivasjon. Hemmeligheten bak Cecilies suksess er rett og
slett grundig forarbeid. Cecilie er en levende interessert, og ikke minst engasjert
person. Gjennom forberedende møter og informasjonsinnhenting setter hun seg
grundig inn i hver enkelt bedrifts situasjon. Hun lærer seg sjargong og interne
uttrykk som hun aktivt bruker i sine foredrag. Uansett om man er lege,
sykepleier, IT-ansvarlig, daglig leder, butikkmedarbeider, lærer, kvinne eller
mann så har alle noe å lære på Cecilies foredrag.

For mer informasjon om Cecilie Andvig - klikk her!
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