
Samling for deg som vurderer å starte egen 

virksomhet 13. – 14. september,  
Norges Husflidslag, Øvre slottsgate 2B, 0157 Oslo (1.etage) 
 
Når man skal starte egen virksomhet er det mange feil man kan gjøre på veien. Vi vil bidra til å gjøre 
denne prosessen litt lettere ved å gi deg en innføring i hvordan du kan unngå disse fellene, og 
samtidig gi deg inspirasjon til å komme i gang!  
 
Vi ønsker spesielt å stimulere deltakerne på Bunadopplæring og Vevopplæringa til å tenke på 
fremtiden og muligheter for å drive egen virksomhet, men tilbudet er også åpent for andre 
interesserte. Det finnes mange tilbud der ute for gründere, men dette opplegget skal være 
skreddersydd for de tekstile fagene.   
 
Påmelding innen 20.juni til linda@kulturogtradisjon.no .  
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.  
 
Sted: Norges Husflidslag, Øvre slottsgate 2B, 0157 Oslo (1.etage) 
 
Kursavgift: kr.1500,-. Lunsj onsdag og torsdag er inkludert. Meld fra om det er spesielle hensyn vi må 
ta i forhold til mat.  
 
Studiemateriell: Pc, notatblokk og skrivesaker 
 
Innhold/dagsplan: 
Undervisningstid 
Vi starter onsdag kl. 12.00 – 19.00, torsdag kl.09.00 – 13.00. 
 
Vi ser på følgende områder: 

1. Hva betyr det å starte egen virksomhet? (for omgivelser, for familien, litt om 
gründervirksomhetens faser og om gründerens livskvalitet – hva skal du være forberedt på? ) 

2. Innhold og produkter – hvilke fortrinn har du? 
3. Økonomi, kalkyle, prising  
4. Salg og markedsføring 
5. Regnskap, fakturering, kostnader og mva 
6. Valg av selskapsform – ansatt eller selvstendig næringsdrivende? 
7. Nettverk, inspirasjon og påfyll 

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet 
 
Kurslærer: Dag Lindvig er utdannet innen jus /økonomi/markedsføring. Han har vært med å bygge 
opp flere gründernettverk, vært rådgiver for gründere og arbeidet med egne prosjekter.  
dag@kulturogtradisjon.no  

Arbeidsform: Det blir lagt opp til en kombinasjon av forelesninger og arbeid i grupper.  
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