
09.00  Registrering, kaffe
09.30  Dørene åpnes
10.00  Åpning

New Voices 
Lions suksesshistorier
1+1=3 Når Sosiale resultater er det som teller
Røde fjær 2020

13.00  Lunch

14.00  Start etter lunch 
Katastrofer og frivillighet
Lions Katastrofefond
Søppelfri
Teambuilding i en frivillig organisasjon

18.00 Konferansen avsluttes

Lionskonferansen 2019

En møteplass med fokus på inspirasjon, utvikling og 
glede!

Lions trenger kvinner og menn.
Lions trenger unge og gamle.
Lions trenger kompetanse og talent. 

Konferansen bidrar til å skape engasjement og glede.

Konferansen bidrar til samvær og
erfaringsutveksling. 

Konferansen bidrar til at medlemmer videreutvikler 
og/eller gjennomfører nye spenstige prosjekter. 

Lions trenger deg!

Årets program

Teambuilding i en frivillig organisasjon
Johan Kaggestad

1 + 1 = 3
Når sosiale resultaterer er det som teller
Ariane Spandow
Head of Social Corporate
Value, Amesto

Katastrofer og frivillighet

Søppelfri
Kristine Ullaland

Link til påmeldingsskjema finner dere på hjemmeside og facebook-arrangement

Amesto er en del av Spabogruppen, 
en norskeid familiebedrift som eies av 
familien Spandow. Konsernet består 
av virksomheter i Norden, New York, 
London og Amsterdam og er representert i over 50 land 
gjennom Amesto Global. 

Lionskonferansen i Tønsberg
25-26 oktober 2019

Johan Kaggestad har gjennom 
mange år vært TV2’s velprofilerte 
og profesjonelle kommentator av 
Tour de France, verdens største 
sykkelritt. Han er utdannet 
diplomøkonom ved 
Bedriftsøkonomisk Institutt. Han 
startet og ledet suksessbedriften 
NIKE International i Norge, som 
han drev i 10 år.

Johan Kaggestad snakker inspirerende og fagfundert om 
hva vi kan lære av toppidretten, og hva erfaringene og 
kunnskapen fra lagarbeidet der kan hjelpe norske 
virksomheter å oppnå sine visjoner og mål. 

Sist Kristine gikk ut med søppel 
hjemme var i 2015. I Norge kaster 
vi i snitt 417 kilo avfall per person 
årlig. Dersom alle skulle levd som 
oss i Norge hadde vi trengt rundt 
3,4 jordkloder. Hvordan kan vi 
redusere dette til en?  
Vi må tenke smartere rundt 
ressursbruken vår. Bli med når Zero 
Waste-pioneren Kristine Ullaland 
kjem for å prate om hva som er 
problemet med søppelet, hvorfor 
det er et problem og hva vi  kan 
gjøre med det. 

Foto: Mads Maurstad 

Birgit H. og Stein Villumstad startet begge sine 
yrkeskarrierer i skoleverket. Siden har de vært engasjert 
i Kirkens Nødhjelp, Religions for Peace International og 
Sjømannskirken.  
Stein var KNs representant, og hadde samtidig ansvaret 
for en stor nødhjelpsoperasjon over grensa til Eritrea og 
Etiopia. Stein har vært Katastrofeleder og senere 
Assisterende Generalsekretær. 


