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KONFERANSE
Onsdag 8. februar 2023

- et nettverk for å få flere kvinner i idretten

  Sted  Scandic Bergen City, Håkonsgaten 5, 5015 Bergen  

  Tid  kl. 16.30–20.30 

  Pris  kr.350,- inkl. 2-retters sportsbuffét, kaffe og te. 
 
  Påmelding innen 1. februar 2023. Meld deg på her  
  Begrenset antall plasser – Førstemann til mølla!  
  
  

https://www.deltager.no/event/Balansekonferansen2023#init
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NATALIA GOLIS - Fylkesvaraordfører Vestland

Åpning 
Natalia Golis er fylkesvaraordfører i Vestland fylke. Natalia er spesielt 
opptatt av hvilket livsgrunnlag vi gir videre til kommende generasjoner og 
for å nå våre klimamål kreves det modige valg. Hun er ikke redd for å stå 
opp mot flertallets meninger eller søke samarbeid når det trengs gjennom 
politisk og diplomatisk teft og motiverende lederskap.

CHRISTIAN KALVENES - Daglig leder SK Brann
 
Vi e’ Brann, Bergens stolthet 
Christian Kalvenes er tjuagutt fra Bergen sentrum som har vært profe-
sjonell fotballspiller på øverste nivå i Norge, Skottland og England. Etter 
fotballkarrieren har han erfaring fra ulike roller i mobilselskapet Chess og 
hos strømleverandøren Fjordkraft. 16. mai i 2022 startet han som daglig 
leder i Sportsklubben Brann, klubben som siste året har vist vei i fotball-
Norge for like muligheter for menn og kvinner i toppfotballen.

RENATE BLINDHEIM - Hovedtrener Sotra SK

Kvinne i en herregarderobe 
I I 2020 ble hun ansatt som første kvinnelige trener for et herrelag i topp-
fotballen. Renate Blindheim er en ung trener som har stabilisert Sotra 
SK i PostNord-ligaen. Før tiden i Sotra var hun i Åsane fotball. Hun har 
fra ung alder tre aldersbestemte landskamper som spiller for J15 og 
J16-landslaget. Som 17-åring la hun opp og bestemte seg da å fokusere 
på treneryrket. I november 2022 signerte hun en ny kontrakt med Sotra 
SK for 2 nye år.

STINA IHLE AMANKWAH - Møhlenpris IL

Idrett som metode for forebygging og inkludering
Stina har lang fartstid fra frivilligheten gjennom bl.a Røde Kors Ungdom, 
og jobber i dag også med inkludering og forebygging i Møhlenpris idretts-
lag i Bergen. Her har hun vært instrumental i metodeutvikling med tanke 
på idrett som metode for forebygging og inkludering 
    

VEGARD JANSEN HAGEN - Sportsredaktør TV 2

Balanse som et valg eller strategi i dekning og blant ansatte?
TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen kommer til Balanseseminaret 
hvor han vil snakke om kjønnsbalansen i mediene. De siste årene har det 
både kommet til flere og blitt diskutert antallet kvinnelige eksperter.  
TV 2 har nå jevnlig balanse i studio under sportssendinger. 
Jansen Hagen kommer fra Florø, startet i Firdaposten 
før veien gikk videre til BA, BT og nå TV2. 
Siden 2014 har han vært sportsredaktør.
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