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Fremtid i bank - workshop

Det er sagt at banknæringen kommer til å gjennomgå mer endringer de 
neste 10 årene enn de siste 1000 årene. Ny teknologi som kunstig intelligens, 
IoT med 5G og Blockchain endrer tjenestene og forretningsmodellene. 
Kundene stiller større krav etter at de er blitt vant til sømløse tilbud fra 
Facebook, Amazon og Alibaba.  Nye konkurrenter kommer inn i markedet 
med betydelig mer midler til rådighet enn selv de største bankene har, og i 
tillegg har deres ledere har en helt annen digital ryggrad enn toppledere og 
styre i de fleste bankene. Når også penger er i forandring med prosjekter som 
Facebook Libra, digitale sentralbank penger og storbankenes kryptopenger 
som JP Morgan Coin, blir fremtiden mer uforutsigbar.

Finansit har skapt ulike workshop primært for styre, ledere og ansatte i 
nordiske banker for å forberede bankene på mulige fremtidsscenarioer. 
Hver workshop er på 90 minutter der de første 45 minuttene er 
forelesning og de siste spørsmål, svar og diskusjoner. 

Fremtidens penger
Sentralbankene planlegger Digitale Sentralbank Penger (DSP), Facebook 
lanserer Libra-pengene, JP Morgan har lansert sin egen kryptovaluta, en 
rekke storbanker er sammen om USC , i tillegg fortsetter kryptovaluta å 
spise markedsander, om enn sakte. Hvordan fungerer disse 
pengene/tokens, hva er mulige konsekvenser for bankene og hvordan 
bør bankene manøvrere i dette farvannet?

Blockchain og Distributed Ledger Technology
Daglig leder i Finansit as, Lasse Meholm, har i perioden sommeren 2016 
til sommeren 2019 gjennomført mer enn 100 foredrag om Blockchain 
og DLT, både i Norge og i utlandet, og er en av de meste brukte 
foredragsholdere i Norden om dette tema. Lasse har også skrevet flere 
bøker om dette tema på Hegnar Forlag.

Fremtidens bank
Denne workshop starter med at Lasse «forteller» hvordan bank og 
finans kan komme til å se ut i 2030 og hvilken adferd kundene kan 
tenkes å ha. Så ser han tilbake på transformasjonen innen digitalisering 
og friksjonsfri kundeopplevelse, til vi er tilbake i dagens virkelighet. 
Dette er en inspirerende og kompetansebyggende måte å gi næring til 
en strategiprosess på. Dette er like mye en workshop og diskusjon som 
et foredrag.    
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Litt om Finansit as

2019 - Finansit (Grunnlegger og daglig leder)

2017 – 2019 DNB  (Head of Blockchain & DLT strategy)

2014 - 2017 Nordea (Prosjektleder digital modenhet)

2002 - 2014 FinanceCube (Grunnlegger og daglig leder, systemer for Private banking)

1990 – 2002 Tazett (Grunnlegger og daglig leder, porteføljesystemer finans)

1986 -1990 PWC 

Historikk for daglig leder Lasse Meholm.
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Penger og vin
Pengehistorie med vinsmaking

Lasse Meholm (venstre) har skrevet boken 
«Penger fra huleboer til robot» som omhandler 
pengenes historie fra oldtiden og frem til 2025. 
Denne boken er en fascinerende reise i 
historien vår fra huleboer og frem til i dag. 
Reisefølge i fortellingen er penger, hvordan vi 
som samfunn har gått fra byttehandel til først å 
bruke steintavler, så mynter av ulike metaller, så 
papirpenger deretter plast og nå 
mobiltelefonen. 
Frank Røstgård (høyre)er utdannet kokk og 
vinkelner, og har mange års erfaring fra mat- og 
vinbransjen. Frank er kjent for å ha en 
uhøytidelig og “lett” stil når han holder sine 
foredrag om vin. Dette har gjort han til en 
populær foredragsholder. Frank er blant annet 
vinskribent for Vi Menn der han deler sin 
kunnskap om vin med leserne. 

Reisen starter i Egypt, 
hvor de både lanserte 
de første pengene og 
fikk orden på 
alkoholdige drikker.

Så følger vi i pengenes 
fotspor gjennom 
historien, bare avbrutt 
av vinsmaking fra de 
stedene som har hatt 
en spesiell betydning 
for penger gjennom 
Europa. 

Vi kommer til 
Midtøsten, Italia, 
Spania, Frankrike og 
England, for å nevne 
noen av de 
interessante 
stoppestedene.

Dette er en glimrende 
kombinasjon av god 
informasjon og 
hyggelig samvær. Det 
kan passe godt som 
start på en 
firmasammenkomst 
eller  slutten på en 
workshop. 

Spesielt bra for 
selskaper som 
arbeider med 
finansielle markeder, 
men glimrende også 
for andre typer 
selskaper eller 
vennetreff.

Kontakt oss på email:

lasse@finansit.no
frank@altomvin.no

mailto:lasse@finansit.no
mailto:frank@altomvin.no

