Coachingkonferansen 2017
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo
Fredag 19. mai 2017

På lag med hjernen
Program

		

08.30		

Registrering og kaffe/te

09.00

Velkommen

09.20

Kaja Nordengen – ”Hjernen er stjernen”

10.20		

Pause

10.40		

Rolv Mohn – Hjernen i praksis; i valg og beslutninger

11.45		

Lunsj

12.45

Sigrid Hammer – Inspirasjonsforedrag: “Våg å velge”

13.30

Pause

13.50
		

Ina Schjøtt Brackman, Gjermund Lima og Sigrid Hammer
– felles oppsummering og læring for dagen

14.50

Avslutning

15.00

Årsmøte ICF Norge

17.00		

Årsmøte slutt

Praktisk informasjon
- ICF-medlem: 1.300 / Early Bird 950
- Ikke-medlem: 2.100 / Early Bird 1.850
- Studenter – som ICF-medlem

Faktura sendes ved påmelding.
Bindende påmelding her >>
Early Bird innen 7. april 2017.

- Konferansen gir CCE-poeng fra ICF

International Coach Federation, Norge Chapter
E-post: styret@icfnorge.no
Coachfederation.org

Kaja Nordengen – Lege og hjerneforsker

Hjerneforsker og nevrolog ved Akershus Universitetssykehus og førstelektor ved
Universitetet i Oslo. Hun fullførte sin doktorgrad om hjernen i 2014. Hun er også
TEDx-speaker og har hatt en rekke opptredener på TV, radio og i aviser, der
hun har snakket om hjernen til folk flest. Hun har også skrevet boken Hjernen er
stjernen.

Rolv Mohn – Psykolog og daglig leder Moment/Psykologibistand

Han er opptatt av nevropsykologi, ledelse og har lang erfaring med å jobbe med
forskjellige typer organisasjoner. Han har også vært involvert i arbeid med
22. juli-kommisjonen. Rolv sier: ”Jeg blir glad når jeg kan være med å
avstigmatisere psykisk helsestrev”.

Ina Schjøtt Brackman – Master-sertifisert Coach (MCC)

Én av kun fem ICF MCC-coacher i Norge. Hun har 15 års erfaring som ledercoach i Norge, Europa og offshore. Hun jobber med en rekke store nasjonale
og internasjonale kunder, coacher ledere og kjører ledertreningsprogrammer og
presentasjonstrening.

Sigrid Hammer – Flyoperativ inspektør Luftfartstilsynet

En av Norges første kvinnelige flypionérer og har 40 år som pilot og leder
bak seg. I tillegg har Sigrid brukt 10 år av sitt liv på ekspedisjoner til en rekke
utradisjonelle reisemål. Sigrid holder foredrag om å gjøre utradisjonelle valg
som kvinne, om å stå alene og åpne dører.

Gjermund Lima – Leder for Prosjektledelse i Statoil

Ressursleder for prosjektledere og prosjektdirektører for de største prosjektene i Statoil. Her jobber han også med ledertrening. Som leder kjennetegnes
han ved sin coachende lederstil. Han har hatt diverse lederstillinger i selskapet
de siste 15 årene. Gjermund er utdannet i Forsvaret og har bred internasjonal
erfaring.

ICF – coacher
bidrar til vekst og resultater

