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«Det er viktig å stikke seg litt fram.Motiverende å bli nomi-
nert. Artig at noen fra det offentlige også er på lista». Det er
noen av kommentarene de tre ledertalentene fraMalvik
somer nominert til årets ledertalent avNæringsforeningen
i Trondheimsregionen.Hele tre av ti finalekandidater er fra
Malvik: bruktbilsjef vedMøller bil i Trondheim,Tor Andre
Weiseth (37) fra Vikhammer, gründer og daglig leder i bed-
riftenUtbruddPerformanceMarketingAnders S. Røn-
ningen (33) fra Vikhammer og ordfører IngridAune (31) fra
Hommelvik. Det er imponerende! I fjor var det Adressa-
redaktør TorOlavMørseth fra Stjørdal som stakk avmed
prisen. 6. april får vi vite omårets vinner er fraMalvik.

Det er smart å fokusere på unge ledertalenter. Ikke bare
fordi det er en anerkjennelse for de somer nominerte,
menogså fordi det sender signaler og inspirerer andre
unge ledere til å gi gass, sette seg håretemål og våge litt
ekstra. Og til å ta sjansen på å stikke seg fram. I dagens
avis skriver vi omen annen, og enda yngre lederspire,
somogså har en gründer imagen. StjørdalsjentaAnna
FlåanAakerholm (21) somer daglig leder forHusromSB.

Sammenmed sinemedstudenter ved høgskolen i Lilleham-
mer har hun klekket ut den geniale ideen å videreutleie
studenthyblene til økonomisk vanskeligstilte i ferieperio-
dene. Studenter etterlater seg enubebodd studentbolig i
ferieperioder. Ved å leie ut boligen får demuligheten til å
spe på stipendet, samtidig somde bidrar til et samfunnsnyt-

tig formål. 21-åringenAnna
var også daglig leder iMade
Media, en ungdomsbedrift
somprodusertemedierela-
terte tjenester, da hun gikk på
Ole Vig videregående skole.

De besto av10 personer, og ble kåret til Nord-Trøndelags
beste ungdomsbedrift i 2013.

For gode og kreative lederemå starte et sted. Og det er
ofte i skolen. I forrige uke var 85 ungdomsbedrifter samlet
under den store fylkesmessa i Ungt Entrepenørskap i
Levanger, hvor de presenterte forretningsplanene sine
gjennom filmer, brosjyrer og stands.Mange avungdoms-
bedriftene hadde i likhetmedAnnahentet engasjementet
i gode verdier ogmedutgangspunkt i samfunnsutfordr-
inger somklima eller eldreomsorg.Mange av disse ung-
dommene vil vimøte igjen somgründere i lokalsam-
funnet vårt omnoen år framover.

Torsdag kveldmøttes unge gründere og bedriftsledere til
kick-off i regi av Stjørdal NæringsforumUng. Et nytt tiltak
somer sparket i gang for å utveksle ideer og bygge nettverk i
en annen aldersgruppe og i et nytt forumennde tradisjo-
nelle og eksisterendemøtepunktene for næringslivsaktører.

Alle disse tiltakene somermedpå å gi næringsliv, gründer-
virksomhet og unge ledere inspirasjon og tilfart, enten det
er på ungdomsskolenivå eller blantmer erfarne ledere, er
positivt. Fordi de er framtiden. Og fordi dissemenneskene
kommer til å skape arbeidsplasser og forvalte både privat
og offentlig sektor i framtiden. Oghvis ung skaperkraft og
nytenkning parresmed seniorenes erfaring og kompe-
tanse, er det en vinn-vinn situasjon for lokalsamfunnet.

Unge lovende

yDet er smart å
fokusere på

unge ledertalenter

STOKKAN
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Nå reiser fire av elevene i klas-
sen til Gardermoen for å delta i
landsfinalen i matematikkon-
kurransen Unge Abel tirsdag til
torsdag neste uke.

– Jeg er veldig stolt over klas-
sen, sier kontaktlærer Pål Sæth-
er.

Han har klasse 9d i matema-
tikk og har veiledet elevene un-

der de innledende rundene til
matematikkmesterskapet.

Klasse 9d fra Stokkan U gikk
seirende ut av fylkesfinalen. Nå
får de større oppgaver. Først i
semifinalen på Gardermoen og
så forhåpentligvis videre til fina-
len på torsdag i neste uke.

– Vi har veldig lyst til å bli helt
best ja, smiler Magnus Vikan

Klasse 9dvedStokkanUng-
domsskole jubler for delta-
kelsen imatematikk-semi-
finalen.
Foto: JanErik Sundøy

Blant de beste i landet

Stokkan-elever
tilmatte-finale
Klasse 9d ved StokkanU i
Stjørdal er blant de beste
elevene i landet imatema-
tikk.


