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Prosjektlederens
hjørne
NCE Raufoss deltar i
klyngeutviklingsprogrammet Gender &
Innovation. Neste uke drar undertegnede
for andre gang til Stockholm for å møte
de andre deltakerne og for å lære mer
om hvordan vi kan jobbe med mangfold i
våre respektive organisasjoner. Dette er
spennende temaer hvor vi har en del å
lære.
Kvinnearena har i høst jobbet med å få til
en bredere tilnærming så vår gode
nettverkstradisjon også kommer mannlige
medarbeidere til gode. I tillegg så har vi
brukt høsten til å samarbeide med de
andre NCE-nettverkene som har en eller
annen form for kvinnesatsing.

I tillegg deltok Sverre Narvesen fra NCE
Raufoss, Anne Wold fra Østfold
Fylkeskommune samt Torunn Aass
Taraldrud og Karin Blomberg fra
Innovasjon Norge Oppland på deler av
samlingen.
Erfaringsutvekslingsseminaret ble initiert
gjennom det samarbeidet som har vokst
frem mellom NCE Raufoss og NCE Smart
Energy Markets det siste året. Vi følte et
behov for å utveksle ideer og erfaringer
med andre Mangfoldssatsinger.
Alle kjente kvinnesatsinger i øvrige NCEer
ble invitert. På bakgrunn av diskusjoner
og en work-shop i løpet av vårt
erfaringsutvekslingsseminar har de
deltagende NCEene gitt en del innspill til
NCE-programledelsen.

Med vennlig hilsen
Emma Østerbø
Kvinnenettverkssamling 8.-9. november
Tidlig i november fant en historisk
begivenhet sted på Messen på Raufoss.
For første gangen (så vidt noen kan huske
i hvert fall) ble en lunsj avholdt med kun
kvinnelige deltakere. NCE Raufoss hadde
invitert NCE NODE, NCE Smart Energy
Markets og NCE Subsea for å utveksle
erfaringer fra de ulike kvinnenettverkene.
Det ble en vellykket samling med mange
gode innspill.
De som deltok var:
Helene Ranestad, NCE NODE
Tone Røkenes, NCE Subsea
Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen,
NCE Smart Energy Markets
Silje Aschehoug, Kari Broberg, Ingjerd
Synstelien, Margrethe Skattum, Hanne
Prytz, Kari-Anne Haug, Ragnhild
Waldemar og Emma Østerbø, NCE Raufoss

Innspill til prosjektledelsen
Har du noen gode idéer og innspill til hva
NCE Raufoss Kvinnearena skal bruke tid
på neste år? Kom gjerne med innspill til
emma.osterbo@sintef.no.

