Bidragsytere
Siv Jensen, Finansminister og leder i
Fremskrittspartiet. Diplomøkonom fra
Norges Handelshøgskole.

Alex Morozov, CFA, Direktør for European Equity Research i Morningstar. Han
har tidligere vært leder for selskapets
analyseteam innen helsesektoren og har
vært senior aksjeanalytiker. Bachelor i
finans med tilleggsutdanning i matematikk.

Eivind Berg, IT-konsulent i Sysco AS. Har
mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo og driver bloggen eivindberg.no hvor han går i dybden på sparing
og investering med mål om å hjelpe folk
flest til å forstå hvorfor og hvordan de
bør spare og investere.
Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i
våre hender. Bakgrunn fra utviklingsstudier. Hun har vært leder av Studentenes
og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), nestleder i FN Sambandet og byrådssekretær for miljøbyråden
i Oslo.

Jostein Magnussen, Gründer og forretningsutvikler i Netlife. Han har hjulpet
norske bedrifter med kundeorientering
og nye tjenester de siste 18 årene.

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Hun
har mer enn 20 års erfaring fra arbeid
med ansvarlig næringsliv, bærekraft og
klima – både som analytiker, revisor og
rådgiver.
Jan Erik Saugestad, adm. dir. i Storebrand Asset Management. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU og har i tillegg
en MBA fra INSEAD i Frankrike.

Jan-Paul Brekke, sosiolog og forsker på
dagtid, og humorist på kveldstid. Kjent
fra blant annet Løvebakken og Lille
Lørdag. Jan-Paul er også norgesmester
i teatersport sammen med Harald Eia,
Thorbjørn Harr og Helén Vikstvedt.

Ellen Katrine Nyhus, professor i markedsføring ved Institutt for Strategi og
ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved
NORCE AS. Hennes spesialfelt er forbrukeratferd, og hun fokuserer spesielt
på finansiell kunnskap og finansielle
beslutninger.

Jarle Sjo, Porteføljeforvalter i DNB AM.
Ansvarlig forvalter av DNB Norge og
DNB Selektiv. Har mange års erfaring
fra bransjen blant annet som ansvarlig
forvalter i Odin.

Magny Øvrebø, adm. dir. i Holberg
Fondsforvaltning fra jan. 2019. Hun kom
fra stillingen som finansdirektør/
investeringsdirektør i Nordea Liv og har
mange års erfaring med kapitalforvaltning og institusjonelle kunderelasjoner.

Bjørn Stolpestad, styreleder i Norsif,
Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Jobber som direktør for institusjonelle kunder i Nordea
Investment Management.

Bjørn Slåtto, styreleder i VFF og adm.
dir. i Eika Kapitalforvaltning. Han har
tidligere blant annet vært CEO i Terra
Markets og Orkla Finans.

