NEON 2014 Avslutning og avtakking
La meg først få takke alle deltakerne for helhjertet innsats, både
hovedforedragsholdere, sesjonsledere, bidragsytere og debattanter i de ulike
sesjoner. En konferanse blir ikke noe ordentlig faglig møtested uten friske debatter
og freidige presentasjoner. Det har vi hatt mye av her.
En første takk til Morten Levin som engasjert og kreativt har ledet både stipendiater
og veiledere gjennom prosessen med å anføre seg en «kappe». Nå vet vi forskjellen
på regnfrakk og slåbrok, både i funksjon, form, materialvalg, lengde, vidde, og hvilke
pynteelementer som bare må være med. Og - regnfrakken passer best i
stormvindene før disputasen, slåbroken best i dvalen etterpå.
Dernest vil jeg få takke våre sponsorer for raus bistand, både faglig og pengemessig.
Det gjelder Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune,
forskningsinstituttet IRIS, Høgskolen Stord Haugesund, Universitetet i Stavanger,
Fagbokforlaget og Cappelen Damm Akademisk. Uten deres støtte ville vi ikke maktet
å få til denne konferansen. Dessuten en takk til UiS’ forskningsbibliotek som over
natten arrangerte prisvinnerutstillingen.
En særlig glede har det vært å se våre masterstudenter fra Endringsledelse og
Handelshøgskolen i aksjon som konferanseverter. I tillegg til vår takk får dere også
med dere en attest til bruk på cv-ene for innsatsen dere har ytt under hele
konferansen. En særlig takk til masterstudentene Gunvor Guttormsen og Hilde Marie
Hunsbeth som også har vært med i Styringskomiteen av konferansen. Jeg vil ikke
nøle med å anbefale dere til landets høyeste embeter og mest krevende
lederposisjoner, om det skulle bli aktuelt.
Dessuten – en stor takk til øvrige medlemmer i Styringskomiteen som har deltatt helt
siden oppstarten sommeren 2013 med planlegging, ideutvikling og
oppgavegjennomføring; Bjørn-Tore Blindheim, John Ferkingstad, Lars Klemsdal, Lise
Langåker, Kristiane Marie Lindland, Thomas Laudal, Berit Moltu og Jorunn
Tharaldsen. Tusen takk og vel blåst!
Organisasjonskomiteen har hatt ekstra oppgaver; herunder Ann-Karin Holmen, Jan
Roald Jonassen, Åse Lea og Egil Clement Svela. Kristiane Marie Lindland har både
vært leder for PhD-dagen, leder for festkomiteen, og kunstkyndig innkjøper av
NEON-prisskulpturen. Dessuten har vi hatt en svært så kompetent og nær
uoppslitelig back up, nemlig Simon Neby fra NEON-sekretariatet i Bergen.
Dessuten til mine to støttekontakter Åse Lea og Egil Clement Svela. Jeg sier med
Postgirobygget – «Takk for i dag, jeg har hatt det så bra, det har vært gøy å være
sammen med dere, kjære. Vi har hatt det så fint og kanskje er det mer i gjære. Gå nå
hjem og dekk på med lys og røde roser, og åpne deres Veuve Clicquot!»
Takk for laget og vel hjem!
Jan Erik Karlsen,
Leder NEON-dagene 2014

