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NØKKELKVALIFIKASJONER
Ledelse og forretningsutvikling. Prosjektledelse. Organisasjonsutvikling. Markedsutvikling og
Internasjonalisering.
Jeg har de siste årene hovedsakelig arbeidet med utvikling og bygging av nye bedrifter og
forretningsmodeller/konsepter. Dette omfatter å lede og/eller på annen måte bistå i oppbygging av
organisasjonen/teamet, utvikle marked og produkt/tjenesteportefølje, produksjon og
finansiering/økonomistyring. Mye av dette arbeidet har også omfattet ledelse og koordinering av innovasjonsog utviklingsaktiviteter.

ARBEIDSERFARING
2021-i dag

Nordfjord Venture AS
Daglig leder
Nordfjord Venture AS er under oppstart, og blir et ventureselskap som primært vil
investere i selskaper i kommunene Stryn og Stad. Selskapet vil investere i selskaper som
arbeider med verdiøkende produkter innen bioteknologi og som baserer seg råvarer fra
regionen fra landbruk og marin sektor, samt arbeider med teknologiutvikling relatert til
disse områdene.

2021-i dag

Fjord Medical AS
Daglig leder
Fjord Medical AS et oppstartsselskap som utvikler, produserer og selger helseprodukter
basert på marine råvarer på de internasjonale markedet.

2020-i dag

Romvesen AS
Arbeidende Styreleder/Markedssjef
Romvesen AS leverer tjenester og produkter til bedriftsmarkedet. Selskapet selger droner
med tilbehør til profesjonell bruk, og leverer tjenester innen inspeksjon, kartlegging,
opplæring og bakkeradar. Primærkundene her er bygg- og anlegg, energibransjen,
landbruk og offentlig sektor.

2018-i dag

Bergset AS
Daglig leder
Bergset AS er et familieselskap som driver innen forretning-, prosjekt-, konsept- og
softwareutvikling. Selskapet arbeider både for bedrifter hvor Bergset Holding har
eierinteresser, men arbeider også med ordinære konsulentoppdrag / utviklingsoppgaver.

2014-i dag

Segel Holding Management AS (SHM)
Daglig leder
SHM er morselskap og management selskap i Segel gruppen og eier pt. 100% av aksjene i
International Workforce AS. I tillegg eier SHM 42,5 % av aksjene i Segel India Pvt Ltd.

2018-2020

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter
Daglig leder
Måløy Marine Ressurssenter skal bli et marint forskningsinstitutt med hovedkontor i
Måløy. Jeg ledet arbeidet fra idestadiet våren 2017 og frem til september 2020. Gjennom
2 forprosjekter høst 2017 og vår 2018 med utarbeidelse av prospekt. Fra etableringen av
selskapet i august 2018 har jeg ledet arbeidet med å få på plass grunnfinansiering/-
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kapital og ledet oppbyggingen av selskapet med etablering av inntektsskapende
konsepter/aktivitet.
2006-2018

Segel AS
Daglig leder/Partner
Segel er et bedriftsrådgivningsselskap som jobber med strategi- og forretningsutvikling,
innovasjon og internasjonalisering. Selskapet jobber bredt, men har et spesielt fokus
innen miljø- og energi og marin. I tillegg til å lede selskapet og å utvikle det videre, var
marin sektor mitt hovedanliggende. Vi startet en ekspansjon og etablerte oss i Måløy i
2008. I 2012 etablerte vi et avdelingskontor i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i
Ålesund. Dette året etablerte vi også Segel India.

1996-2006

Bedriftsutvikling Vest AS/Segel AS
Senior Bedriftsrådgiver/Partner (80% -stilling)
Jeg gikk i denne perioden ned i stilling for å jobbe mer med familiebedriftene innen handel
og eiendom.

1990-1996

Nordfjord Næringsutvikling AS (senere Bedriftsutvikling Vest og Segel AS)
Daglig leder
Jeg ble ansatt i det nyetablerte selskapet og skulle bygge det opp som et
næringsutviklingsselskap. Det var et selskap med ca 50 aksjonærer fra næringslivet samt
Eid kommune. Siden kommunen ikke hadde mye penger å kjøpe tjenester for snudde jeg
det allerede det andre året om til et konsulentselskap med bedriftsrådgivning. I 1996 var
vi 3 ansatte og de ansatte hadde kjøpt ut de øvrige aksjonærene.

1985-1990

Bankforeningens Servicekontor/Den Norske Bankforening
Konsulent, Bankteknisk avdeling
Bankteknisk avdeling arbeidet med betalingsformidling. Mitt arbeidsområde var
saksbehandling for Bankteknisk Hovedutvalg, og andre oppgaver Direktør for
Bankteknisk avdeling fant det opportunt å sette meg til. Dette omfattet bl.a.
- å være ansvarlig for eurocheque operasjoner i Norge
- å stille som norsk representant (som direktørens stedfortreder) på eurocheque ATMPOS
Committee sine 2 årlige møter, hvor åpning av europeiske minibanker og
betalingsterminaler for internasjonale kort ble diskutert og besluttet.
- å lede prosjektet med valg av leverandør og implementering av ny norsk reisesjekk for
forretningsbankene i Norge.

UTDANNING
1981-1985

Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
Siviløkonom

KURS (UTVALG)
OKTOBER 2006
2006

Beijing Normal University, Beijing.
Entering China program, on how to develop business in China,
NTNU
Internasjonal forretningsutvikling

SPRÅK
Norsk
Engelsk

Morsmål
Godt skriftlig og muntlig
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STYREVERV (BEDRIFTER), NÅVÆRENDE, PR. JUNI 2021
2019-

Styreleder Romvesen AS

2019-

Styreleder Bergset Holding AS

2016-

Styreleder Segel India Pvt. Ltd

2016-

Styreleder Stiftinga Sagastad

2015-

Styreleder Bergset AS

2012-

Styreleder International Workforce AS

1996-

Styreleder Eidsgata 3 AS

2021-

Styremedlem Fjord Medical AS

2021-

Styremedlem Nordfjord Venture AS

2021-

Styremedlem Bergset Eigedom AS

2014-

Styremedlem Segel Holding Management AS

Kommentarer til styreverv:
Jeg er eier eller medeier i alle bedriftene over med unntak i Stiftelsen Sagastad.

ANNET
Publikasjoner

Innovasjon i praksis, Veien til den andre siden, medforfatter
Hovedforfatter: Sjur Dagestad
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