Nyhetsbrev nr. 2 - 2011
Prosjektlederens
hjørne
Høsten er som regel en
spennende tid i NCE Raufoss. Ny start i
gamle prosjekter og oppstart i nye
prosjekter innebærer som regel en god
del jobb men også mange spennende
oppgaver. Håper dere alle får noen flotte
høstmåneder! Og så håper jeg å se mange
av dere i skiløypene når vi kommer så
langt, Toten har et formidabelt nettverk
av lysløyper. Kanskje vi blir en stor gjeng
fra NCE Raufoss som deltar i Inga Låmi
utpå vinteren? Noen som tar utfordringen?
Med vennlig hilsen
Emma Østerbø
Kvinnearenasamling juni 2011
Det var ”stinn brakke” i Auditoriet i
bygning 1 da Kvinnearena hadde invitert
Ina Roll Spinnangr fra SINTEF
Bedriftsutvikling for å snakke om sosiale
medier. Hun argumenterte godt for at
sosiale medier med fordel kan tas i bruk
også av industribedrifter som først og
fremst driver B2B. Som kulturbygger og
for å fremme flyt av informasjon av en
mer uoffisiell karakter kan disse
verktøyene være til stor nytte internt i
bedriften og mot andre interessenter,
som for eksempel potensielle fremtidige
medarbeidere. Ina oppfordret alle
deltakerne på samlingen til å gå hjem og
opprette en egen profil på utvalgte
sosiale medier. Var det noen som tok
utfordringen? Ina driver for tiden
valgkamp for Venstre i Trondheim, og er
selv en ivrig bruker av sosiale medier.
Stikk gjerne innom bloggen hennes for å
få vite mer:
http://liberalebolge.blogspot.com/

Ina er også å se på store
valgkampplakater over hele byen i
Trondheim. Vi gratulerer Ina og ønsker
lykke til i bystyret (hun har nemlig en
sikker plass på listen).
Gender and Innovation
I midten av september drar Sverre
Narvesen, prosjektleder for NCE Raufoss
sammen med Kvinnearenaprosjektet til
Stockholm for å lære mer om hvordan
man kan utvikle en klynge og få til mer
innovasjon gjennom å være mer bevist på
kjønnsbalanse. Det er i skjæringspunktet
mellom folk av forskjellig alder, kjønn,
utdannelse og ideer det er størst
potensial for innovasjon. Det blir
spennende å se hvordan dette
programmet kan bidra til å videreutvikle
NCE Raufoss som klynge.
Besøk fra Høyrekvinner
Kvinnenettverk, Female Future, Raufoss
Industrien generelt og tilrettelegging for
økt kvinneandel i Raufossindustrien
spesielt er temaer som en
kvinnedelegasjon fra Høyre i Oppland
gjerne ville høre mer om. Sissel Solum fra
Nammo og undertegnede deltok i møtet
for å informere om hvordan det jobbes på
flere hold i NCE Raufoss med disse
temaene. Høyrekvinnene som tok en
pause fra valgkampen for å besøke oss var
meget interessert og kom med gode
innspill fra sitt politiske ståsted.
Andre NCE kvinnenettverk invitert til
Raufoss
I november får vi besøk på Raufoss fra
andre NCE-klynger som har en eller annen
form for kvinnenettverk. Vi har tatt
initiativ til å utveksle erfaring og bygge
nettverk med tilsvarende kvinnenettverk
fra NCE Smart Energy Markets i Halden,
NODE-Eyde på Sørlandet og NCE Maritime
på Møre. Vi håper på noen artige og
interessante møter!
Nye kollegaer?
Til slutt så vil jeg minne alle på å invitere
nye kvinnelige medarbeidere til NCE
Raufoss Kvinnenettverk. Vi har plass til
alle!

