
 

  

   
 
 

Foredragstid alle tre foredragene: 50 minutter 
 

Kontakt for avtale – tid, sted og pris: 
MOTs Servicekontor, mot@mot.no eller 

Lisa Enga Husby, lisa@mot.no , mobil 93 64 83 27 

 

 

 
 

  
 
MOT er i dag en global samfunnsbygger og et globalt lifeskills-konsept, etablert i Norge, Danmark, 
Sør-Afrika og Thailand. Basiselementet er å styrke menneskers bevissthet og mot.  

Velg mellom tre foredrag med Atle  

1: INSPIRASJONSFOREDRAG SOM STYRKER MENNESKERS MOT 
 
2: VERDIBASERT LEDELSE KREVER MOT – Passer best for ledere 

 
3: VEIEN MOT EN GLOBAL MERKEVARE  
Et foredrag om identitetsbygging og hvordan MOT har brukt merkevarebygging som et 
virkemiddel i sitt arbeid for å styrke ungdom, skape varmere og tryggere samfunn, nå inn til 
mennesker og vokse i Norge og ut i verden.  

 
Hvordan gå fra en lidenskap til å bli et 
globalt lifeskills-konsept som gjør en stor 
forskjell i ungdoms liv og der topplag i 
fotball har spilt med logoen på ryggen i  
19 år? 
 
Hvordan gå fra en idé og drøm til å bli en 
global samfunnsbygger, der 
toppidrettsutøvere, artister og næringsliv 
linker seg til MOT, og der kommuner og 
skoler bruker MOT som lederfilosofi og 
verktøy i samfunns- og kulturbygging?  
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Atle Vårvik 
 
 
 

o MOTs opphavsmann og skaper. Hadde ideen til MOT og har ledet MOT siden starten. 

o Skøyteolympier. Erfaring fra vinner- og toppidrettskulturen i OL-92 – OL-94.  
o Lederutvikler. Etablerte i 2000 lederutviklingsprogrammet Mot til å lede. Har siden 1997 

jobbet tett med Norges beste næringslivs- og organisasjonsledere. 
o President MOT Global. Er i dag ansvarlig for MOT globalt og MOTs identitet & innovasjon 
o Atle Vårvik fikk i 2015 Idrettsgallaens Hederspris for sitt arbeid med MOT.  
o Atle Vårvik vant i 2014 Reitangruppens verdipris og ble kåret til Årets Ladejarl.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

      

ODD REITAN: 
 

«Atle Vårvik har evnet å bygge et konsept som gir 
folk noe å tro på.  
 

Vårvik utøver effektiv ledelse basert på verdier, og 
hans organisasjon skaper målbare resultater.  
 

Som leder er han en kulturarkitekt med unik 
formidlerevne, god filosofi og teft.»  

 

ÅRETS LADEJARL - JURYENS BEGRUNNELSE: 
 

«Atle Vårvik driver fremragende verdibasert ledelse 
og arbeid, både nasjonalt og internasjonalt.  
Han er dyktig til å utvikle mennesker og er en sterk 
identitetsbygger, kulturbygger, regissør og strateg. 
Han er også kremmeren som har skaffet inntekter og 
holdt kostnadene nede.» 
 

Juryen består av: Odd Reitan, Kristin Clemet, Adres Rafael 
Diaz, Cecilie Staude, Marit Breivik og Gunnar Flikke   

 

  
 

IDRETTSGALLAENS HEDERSPRIS 2015: 
 

Atle Vårvik og Johann Koss (MOT og Right to Play). 
 

«Årets hederspris retter søkelyset mot forbilder i 
idretten som benytter sine posisjoner til å skape 
gode verdier i samfunnet. Juryen vil uttrykke 
beundring for to rause ideer og to store drømmer 
som har vokst til noe betydningsfullt, både i norske 
lokalsamfunn og i fattige, konfliktfylte deler av 
verden. Prisen går i år til to personer som har skapt 
noe unikt – noe som betyr en forskjell for mange, og 
som vi alle kan være stolte av.»  

 


