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Tre på 
Kvinnovasjon
Vi spurte tre på møtet
hva de gjør, hva de
synes om møtet og om
de lot seg inspirere?

Anne Skoglund, 
Nordreisa.

– Jeg jobber med nærings- og
forretningsutvikling som rådgi-
ver for et konsulentfirma.

– Jeg likte at Michelson foku-
serte på å få frem de gode sidene
i seg selv og andre og det å ta
vare på gründeren i seg selv.

– Ja! Jeg fikk lyst til å være
gründer selv!

Ruth Olsen Tiberg,
Skjervøy.

– Jeg er massør og har startet
min egen massasjeterapi- virk-
somhet på Skjervøy.

– Det er veldig fint å møte
andre og utveksle ideer og få in-
formasjon. Det sosiale er også
viktig.

– Vi fikk inspirasjon til å tro
mer på oss selv!

Jorunn Yttregaard,
Nordreisa.

– Jeg jobber i et reklamebyrå
som min mann har startet for
lenge siden.

– Det var interessant foredrag
og artig å møte alle de andre.

– Nå har jo vi vært gjennom
gründerfasen for lenge siden,
men det er spennende å høre
hvordan andre har gjort det.

LIV REIDUN OLSEN

Med fokus på kvensk
kultur ønsker Inger
Birkelund fra Nord-
reisa å skape sin egen
arbeidsplass.

– Min ide er å utvikle kultur-
tilbud og tilrettelegge for kultur-
arrangement rettet mot reiseliv
og det lokale markedet, sier
gründer Birkelund.

Hun er i startfasen med virk-
somheten og ønsker ikke å utdy-
pe forretningsideen mer, annet
enn at hovedfokus skal være på
kvensk kultur. Tilholdsstedet for
bedriften er Kronebutikken i
Sørkjosen. Birkelund skal søke
opptak i Kvinnovasjonsprosjek-
tet for Troms. Hun er svært for-
nøyd med inspirasjonsmøtet tirs-
dag.

– Jeg synes det var veldig

interessant å høre Michelsons
foredrag og fikk bekreftet mange
tanker jeg har om det å starte
egen bedrift, sier hun. Birkelund
har søkt permisjon fra sin jobb
som avdelingsleder på Nordtro
for å starte egen virksomhet.

LIV REIDUN OLSEN

– Tredelt barselpermi-
sjon og kjønnskvote-
ring er viktige virke-
midler for å få fram
kvinnelige gründere.
Årets gründer Elisabet Norderup
Michelson taler varmt for spesi-
ell støtte til kvinnelige etable-
rere. Hun synes også det er svært
positivt med næringshager som
kan løfte fram kvinner med gode
ideer.

– Man bør samle all nærings-
utvikling i kommunene i næ-
ringshagene, gjerne så langt
unna kommunehusene som
mulig. Da kan kommunene også
slippe å holde seg med nærings-
sjefer, sa Norderup Michelson.

Kvotering
Hun er imidlertid klar på at noe
av det aller viktigste er ramme-
betingelser som permisjonsord-
ninger og kvotering.

– Jeg tror at kjønnskvotering

er som røykeloven. Få vil i ut-
gangspunktet ha kvotering, men
det er et nødvendig virkemiddel
for å oppnå ønsket effekt; flere
damer i styre og stell, sier Mi-
chelson.

I sitt foredrag kom gründeren
med mange synspunkter om
samfunnsspørsmål, blant annet
eiendomsskatt, som hun er sterkt
mot.

– Det er en urettferdig skatt og
er en unødvendig belastning for
næringslivet, sier hun.

Også barneoppdragelse er hun
opptatt av:

– Vi må stille mer krav til
barna våre, ha mer disiplin i sko-
lene og legge til rette for mer ak-
tivitet, sier Michelson.

– Du har mye på hjertet?

– Ja når man blir gitt mulighe-
ten til å snakke må man gripe
den, ler Michelson.

Starter egen bedrift

GRÜNDER: Inger Birkelund fra
Nordreisa starter egen bedrift
med fokus på kvensk kultur.

Foto: Liv Reidun Olsen
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30 spreke damer
møtte opp til inspira-
sjonsmøte på Reisa-
fjord Hotell.

Haiti Næringshage vil ha flere
kvinnelige gründere i Nord-
Troms og lokket kvinner til in-
spirasjonsmøte med foredrag av
Elisabet Nordrup Michelson.
Hun ble kåret til årets gründer

2010 av Innovasjon Norge. Mi-
chelson hadde mye på hjertet til
den lydhøre forsamlingen:

– Kvinner må ville og tørre å
satse. Vi må bevisst fokusere på
våre sterke sider og bli bedre til
å prioritere, sa Michelson.

Vilje
Hun mente det var viktig å ta
vare på viljen til å skape og finne
gründeren i seg selv.

– Ofte mister kvinner fokus
fordi de vil være flinke til alt.

Slutt med tellekanter og sorte-
ring av bestikkskuffa, sa Michel-
son og høstet latter i forsamling-
en

Michelson delte raust av sine
erfaringer med etablering av
egen bedrift. Hun la vekt på hvor
morsomt og givende prosessen
har vært. Samtidig la hun ikke
skjul på at det har tatt lengre tid
å etablere seg enn hun hadde
trodd.  Og mye vanskeligere å
selge sine ideer og produkter,

enn hun hadde forestilt seg. På
spørsmål fra salen om hva som
har vært den største utfordringen
svarte hun kontant:

– Mangel på penger!
Høsten 2009 søkte 47 kvinner

opptak til Kvinnovasjonspro-
grammet i Troms, de aller fleste
fra Tromsø-området. Det vil
leder av Haiti Næringshage, Tor-
bjørn Evanger gjøre noe med:

– Kvinnovasjonsprogrammet
er som skreddersydd til distrikts-
kvinner og målet vårt er å ha
flest søkere fra distriktene og
aller helst fra Nord-Troms, sier
Evanger

Inspirasjon
damene mellom

Elisabet Norderup Michelson
■ kåret til årets grunder 2010 og fikk en million kroner fra Næ-

rings- og handelsdepartementet.
■ startet bedriften Elmico for sju år siden
■ Elmico driver med produksjon og utvikling av produkter for

byggebransjen
■ Elmico har 5 ansatte og 8 mill i omsetning

Kvotering er viktig

FIKK EN MILLION I GRÜN-
DERPRIS: Elisabet Norderup
Michelson.

KVINNOVASJON: 30 damer
møtte opp på inspirasjonsmøte
på Reisafjord hotell. Alle foto:

Liv Reidun Olsen


