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Mandagsklubb 24.11.2014
Mandagsklubben vart avholdt i møterommet ”Rederrommet” på Thon Hotell Fosnavåg.
President Olav Remøy ønskte velkommen til møtet og introduserte selskapa som skulle
presentere seg i dag.
Tilstede var i overkant av 70 medlemmer.
Plougmann & Vingtoft - ”IPR som verdidriver i maritim Industri”
Innovasjon og teknologiutvikling må skjermast i tidleg fase for å sikre investeringer og
skape langsiktig verdi. Maritim industri bør i større grad overveie å skjerme sine resultat
for å sikre at innovasjon og utvikling skapar konkurransekraft. Det handlar om korleis
utvikling og innovasjon kan vere med på skille ei verksemd frå konkurrentar.
IPR står for «intellectual property right», immaterielle verdier og rettigheiter. IPR
strategi handlar i utgangspunktet ikkje om patent- varemerke- og designvern, men om å
ha et bevisst forhold til korleis ein håndterar eiga utvikling og innovasjon for å skape
meirverdi. Dei immaterielle verdiane i ei verksemd må strukturerast og takast vare på for
framtida uttaler Sindre-Jacob Bostad.
For ytterligere kommentarer, kontakt Sindre-Jacob Bostad 90 54 22 38.
PC Support - ”IT til Havs”
PC Support AS er et lokalt Sunnmørsk IT selskap som gjennom oppkjøpet av Metiz Data i
Fosnavåg, ønsker å utvide samarbeidet med næringslivet i regionen. Selskapet jobber nå
sammen med partnere i et prosjekt støttet av Innovasjon Norge, for å finne bedre
løsninger for levering av IT til havs. Med spesiell fokus på utnyttelse av
kommunikasjonen mellom fartøy og den landbaserte delen av virksomheten.
Gjennom presentasjon av Microsoft CRM gav selskapet et kort innblikk i hvordan
bedriftene kan strukturere og forenkle informasjonsflyten. Løsningen håndterer
informasjon både internt i organisasjonen, mot kunder og eksterne samarbeidspartnere.
For ytterligere kommentarer, kontakt Andreas Hjellegjerde på telefon 70 24 50 00.
Exlevel -”Konkurransefortrinn gjennom kompetanseheving innen IT”
Therese Frøystad Igesund er daglig leder og instruktør for Exlevel AS. Etter en 10-års
periode som instruktør inn mot bedriftsmarkedet, etablerte hun Exlevel AS høsten 2013.
Exlevel AS er et firma i Fosnavåg som tilbyr kurs- og konsulenttjenester knytt til
Microsoft Office programvare.
Firmaet har fokus på leveranse til bedriftsmarkedet og skreddersyr kurs for hver enkelt
bedrift. Det geografiske satsingsområdet er Sunnmøre og Nordfjordregionen.
Presentasjonen ble holdt av Therese Frøystad Igesund (Gründer og daglig leder) og Anny
Loraine Ulstein (Salgs- og markedsansvarlig). I presentasjonen ble det informert om

firmaets tjenester og i tillegg belyste de viktigheten av å skape konkurransefortrinn
gjennom kompetanseheving innen Microsoft Office.
For mer informasjon, ta kontakt med Anny Loraine Ulstein på telefon 416 75 123 eller
anny.loraine@exlevel.no
Olympic Seafood – Rimfrost krill
”Krill – fra krevende fiske i Sørishavet til unike helsekostprodukter på verdsmarkedet”
Olympic Seafood AS drifter det spesialbygde krillfartøyet Juvel, som opererer i Sørishavet
utenfor Antarktis. Antarktisk krill er et rekelignende krepsdyr som er rikt på omega-3fettsyrer, protein og den sterke antioksidanten astaxanthin. Oljen som utvinnes fra krill
er rik på fosfolipidbundne omega-3-fettsyrer som gir et mer effektivt opptak
sammenlignet med mange andre marine omega-3-kilder. Olympic Seafood AS fokuserer
på avansert teknologi og skånsom prosessering hvilket gir en krillolje av høyeste kvalitet.
Vi satser på forskning på både kvalitetsmarkører av krilloljen og helseeffekter av våre
produkter og samarbeider i den forbindelse med anerkjente norske og utenlandske
fagmiljøer. Med fokus på innovasjon, teknologi og bærekraft har Olympic Seafood AS
etablert seg som en viktig aktør i kosttilskuddindustrien.
For ytterligere kommentarer, kontakt Bjørnar Kleiven på telefon 700 81 950

Bilde: fra v. Bjørnar Kleiven(Olympic Seafood), Olav Remøy(President Fosnavåg
Shippingklubb), Therese F. Igesund, Anny Lorraine Ulstein (Exlevel), Ronny Utgård og
Ståle Welle(PC Support) og Sindre-Jacob Bostad (Plougmann & Vingtoft.
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