Tydalsseminaret 18. - 19. januar 2018
-et seminar som retter oppmerksomheten mot bygdeutvikling

Hva skal til for at små lokalsamfunn skal skape vekst og utvikling
og hvilken rolle har kultur og kreativitet i denne sammenhengen?
Hvilken betydning har enkeltmennesker og er det mulig å få hele lokalsamfunnet motivert?
Dette er hovedtemaene som seminarets innledere vil berøre,
men dette er kreative folk som heldigvis ikke lar våre rammer hindre kreative og nødvendige innspill.
Spelenes betydning i å bygge stolthet, identitet og økonomisk vekst vil naturligvis også være en del av seminaret.
Våre innledere er:

Lornts Mørkved

Humorist og bygdeutvikler fra Høylandet. Han er hovedsansvarlig for å ha etablert Norsk Revyfestival og
Norges Toillingforbund hvor han er president til evig tid. Han er opptatt av bygdeutvikling og alt som kan
tennes på/brennes opp. Er også oppfinner av en del rare ting. Ikke minst vekta som viser idealhøyden til
den som står på vekta. Han er for øvrig av den oppfatning at vi trenger mer galskap = flere toillinger.

Tove Moe Dyrhaug

Er en av de få kvinnelige ledere i fotballens verden. Men hun kan absolutt mer enn sin fotball. Spelfantast er vel egentlig bare fornavnet. Har bakgrunn fra kulturlivet og ikke minst som næringskonsulent.
Damen er kjent for å reise på et årlig strategi seminar - med kun seg selv som deltager.

Marvin Wiseth

Har ledet tre spel i Trøndelag, Stiklestad, Elden på Røros og nå Karolinerspelet i Tydal. Er tidvis vicepresident i Toillingforbundet (når det passer presidenteten) Har ulike styreverv i bedrifter og kulturinstitusjoner lokalt og regionalt. Er spesielt opptatt av næringsutvikling. Holder foredrag om hvordan lykkes med
næringsutvikling og hvordan motivere? Hevder selv at han er en “tung stemme” i forsamlingen.

Nils Arne Eggen

Mannen som er en legende i levende live. Kjent for at ha meninger om det meste. Til tider overraskende
klok og innsiktsfull på mye mer enn fotball. Har sterke synspunkter på hvordan Tydal skal bli en vekstkraftig kommune. Kjenner vi Nils Arne rett, blir dette et innslag som både gir ettertanke, humør og
motivasjon. Nils Arne holder ikke så mange foredrag lenger så hans deltagelse vil vi betegne som et kupp
og definitivt en “højdare”.

Eli Arnstad

Har bred erfaring fra det aller meste, var direktør ved Stiklestad, daglig leder av Stjørdal Næringsforening og adm.dir. i Enova. I dag er hun konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN med hovedansvar for bankens
gavefond. I den sammenheng kan vi trygt hevde at Eli er en mellomting mellom Mor Teresa og julenissen.
Hun sitter på regionens største “pengesekk” hva angår gaver og støtte til gode formål i regionen. Er opptatt
av hvordan man kan sikre levedyktige og gode lokalsamfunn.

Sted: Væktarstua Hotell, Tydal (www.vaektarstua.no)
Tid: Torsdag 18/1 kl. 12.00 - Fredag 19/1 kl. 12.00
Pris pr. deltaker: 2500,Inkluderer: Lunsj & middag torsdag, premierebillett og transport Karolinerspelet torsdag, overnatting i
enkeltrom, frokost & lunsj fredag
Pris pr. deltaker uten overnatting: 1700,Påmelding på e-post til: postmottak@tydal.kommune.no / hoaasmar@gmail.com eller tlf: 73815900 / 95165591

