
 

Bidragsytere  

Anita Hoemsnes er kommentator i 
Dagens Næringsliv. Hun er en av initia-
tivtakerne bak facebook-gruppen DN 
Kvinner, som nå har rundet 20 000 
medlemmer. Hoemsnes har en Master 
i International Political Economy fra 
University of Warvick.  
 
Arne Jon Isachsen er foredragsholder 
med bakgrunn som en av landets 
fremste økonomer og involvering i 
prosjekter med både Fudan-
universitet i Shanghai og handelshøys-
kolen BI. 
 
 
 
Anne Merethe Bellamy er direktør 
for markedstilsyn i Finanstilsynet.  
 
 

 

Maria Østerhus Lobo leder avdeling 
for kommunikasjon og samfunnspoli-
tikk i Econa. Hun har det siste året 
ledet en satsing for å øke antallet 
kvinnelige toppledere – fordi det gir 
økt lønnsomhet.  

 
Kristin Skaug, daglig leder av Aksje-
Norge. 25 års erfaring fra arbeide 
innen megling, bærekraft og rådgiv-
ning. Er spesielt opptatt av å ufarlig-
gjøre og tilgjengeliggjøre verdipapir-
markedet for flere nordmenn gjen-
nom økt kunnskap. 

 
Tore Mydske er advokat og partner i 
advokatfirmaet Thommessen AS. Han 
leder Thommessens kompetanseom-
råde for finansregulatoriske spørs-
mål.  

 

 
Petter Hermansen er Head of Nordea 
Funds, Norwegian Branch. Den rollen 
har han hatt i fem år.  
 

Live Nelvik er dagens konferansier. 
Hun er kjent som programleder på 
radio og TV. For tiden aktuell som 
programleder i det ukentlige P3-
programmet Lørdagsrådet. 
  
 
Dine Pengers Andreas W. Fredriksen 
og økonom Hallgeir Kvadsheim står 
bak Norges største økonomipodkast. 
Siden 2016 har de gitt lytterne konk-
rete tips for å få en litt romsligere 
økonomi, og gjøre dem i stand til å ta 
gode økonomiske valg.   
  
Anette Hjertø, seksjonsleder for Ab-
solutte Investeringer i DNB AM. Hun 
har 15 års bakgrunn fra kapitalforvalt-
ning, de siste 13 årene som porteføl-
jeforvalter. Anette er også leder for 
bransjenettverket «Kvinner i front-
finans». 
  
Mathias Ekström, førsteamanuensis, 
Institutt for Samfunnsøkonomi ved 
NHH. Han forsker bla. på eksperi-
mentell økonomi og atferdsøkonomi 
hvor han søker å identifisere sentrale 
drivere for konformitet og pro-sosial 
atferd. 
 
Pernille Skarstein Christensen er 
investeringsdirektør for norske aksjer 
med 30 års erfaring som forvalter og 
aksjemegler. Startet C WorldWide 
Norge i 1995. Utdannet siviløkonom 
fra NHH. 
 
Sigtona Halrynjo er forsker ved CO-
RE, Senter for likestillingsforskning 
ved Institutt for samfunnsforskning. 
Hun forsker på kvinners og menns 
karriereveier og likestilling i arbeids-
liv og hjemmeliv.  
 
 
Bjørn Slåtto, styreleder i VFF og 
adm. dir. i Eika Kapitalforvaltning. 
Han har tidligere blant annet vært 
CEO i Terra Markets og Orkla Finans.  
  


