Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister:
Torbjørn Røe Isaksen har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering
siden januar 2018, og var før det kunnskapsminister siden 2013. Han var innvalgt på Stortinget fra Telemark fra 2009 til 2017. Han har master i statsvitenskap, cand.mag., mellomfag, idéhistorie og medievitenskap, UiO 1999-2008.
Fotograf: Marte Garmann

Øystein Dørum, sjeføkonom NHO:
Øystein Dørum begynte i NHO 1. desember 2016, og kom da fra til-svarende stilling i DNB Markets. Han har tidligere vært rådgiver og underdirektør
i Finansdepartementet og seniorøkonom i Spareban-ken NOR. Dørum har
embetseksamen i samfunnsøkonomi fra Uni-versitetet i Oslo. Han har i
tillegg en mastergrad i statsvitenskap fra London School of Economics og et
grunnfag i sosialantropologi, og er autorisert finansanalytiker.

Liv Monica Stubholt, partner Advokatfirmaet Selmer DA:
Advokat og partner i Selmer Liv Monica Stubholt har lang advokaterfaring fra
bransjen. Hun har tidligere ledet et børsnotert sjømatselskap (Aker Seafood)
og hun var også leder av Hav21.

Egil Ove Sundheim, USA-direktør Norges sjømatråd:
Egil Ove Sundheim har 20 års fartstid i Norges sjømatråd. Før han tiltrådte
som fiskeriutsending i USA i 2014 var Sundheim direktør for markedsinformasjon og markedsadgang i Sjømatrådet og jobbet blant annet med å fjerne
straffeto

Erik Heim, administrerende direktør Nordic Aquafarms AS:
Erik Heim er administrerende direktør i Nordic Aquafarms. Han har 8 års
internasjonal erfaring i kommersiell utvikling og ledelse knyttet til land-basert
sjømatproduksjon. I tillegg til å være CEO og grunnlegger av Nordic Aquafarms AS er Heim Styreleder i Sashimi Royal AS og Fredrikstad Seafoods AS. I
oktober 2018 flytter han til Maine i USA, for å bygge opp selskapets virksomhet i Nord-Amerika. Utdannet BA, MBA/ MA i USA.

Merete Kristiansen, kommersiell direktør Nordlaks:
Merete Kristiansen er kommersiell direktør i Nordlaks. Hun har tidligere
jobbet i Norges Sjømatråd blant annet som blant annet regiondirektør, fiskeriutsending i Italia og Sør-Øst Asia og markedsdirektør. Kristiansen er siviløkonom med spesialisering innenfor internasjonal markedsføring og hun
har lang erfaring innenfor områdene markedsstrategi, markedskommunikasjon og ledelse. Hun har erfaring fra styreverv i selskaper innenfor blant annet
turisme, bank, forskning og ulike næringsorganisasjoner.

Lars Berg-Hansen, daglig leder NorseAqua
Lars Berg-Hansen er vokst opp med oppdrett, lever og ånder for kystens
fremtidsnæring. Han er 27 år gammel. Gründer og bygdepatriot.

Paul Harald Leinebø, daglig leder og eier Leinebris:
Paul Harald Leinebø (59) er daglig leder i autolinerederiet Leinebris og
eksportselskapet PHL Seagold. Han har lang fartstid innen Fiskeriorganisasjoner og lokalpolitikk. Leinebø fikk sin første tur på havet som 15-åring,
og ble skipper sju år senere. I dag styrer han det 120 år gamle familierederiet
Leinebris i 5. generasjon med stø hånd fra hovedkontoret i Fosnavåg. Gjennom eksportselskapet PHL Seagold markedsføres og distribueres fisken fra
Leinebris til kvalitetsmarked

Sigvald Rist, administrerende direktør Insula AS:
Sigvald Rist har jobbet med utvikling, produksjon og salg av sjømat de siste
25 år. Fra etableringen av Lofotprodukt i 1994, og deretter som leder av
sjømatkonsernet Insula siden 2015.

