
ROAR ØIEN – 49 år 
Innstilt som styremedlem to år. 
Alternativ to varamedlem et år 
 
Bor i Øyer kommune, gift, to gutter på 17 og 18 år.  
 
Er i dag daglig leder/CEO i et selskap som heter Vestsiden Invest AS, som er et investeringsselskap 
som driver primært eiendomsutvikling innen fritidsboliger og næringsbygg, samt 
entreprenørvirksomhet. Før det har Roar vært kjededirektør i Frich’s Management AS og 
administrende direktør i Hafjell Resort AS der han kom fra ett par år i Ernst&Young AS.  
 
Utdannet Siv- øk fra NHH i Bergen, med fordypning innen økonomistyring og finans. Økonomi og 
Administrasjon ved Høyskolen i Stavanger og Hotelladministrasjon ved Norges Hotellhøyskole også i 
Stavanger. I tillegg er han utdannet kokk.  
 
Utover dette, en rekke verv innen NHO, politikk, idrett og næringsliv.  
 
Hund: 
Har nå kun en hund, men har hatt opptil tre samtidig. Er nå på let etter valp eller en tispe som evt 
kan pares med min hannhund. Har hatt Gordon Setter sammenhengende siden 1984, dvs i 39 år. 
Uansett hvor jeg har bodd og hva Roar har drevet med, har det vært med Gordon Setter.  
Roars tanker og ønsker med og for Gordonsetteren: 

- Gordonsetteren som brukshund, da som jakthund, men også generell brukshund og 
selvfølgelig familiehund.  

- Gordon som konkurransehund på jaktprøver og utstillinger.  
- Styrt avl, der det rasetypiske og rasestandarden ligger til grunn. Viktig å ta være på rasens 

særegenheter.  
- Hundens helse, sykdomsforebygging.  

 
Roar vil være en «allroaunder» for styret. Hans interesseområder og ideologi for gordonsetteren vil 
ha en stor nytte for å komplette et fullverdig styre, og hans ledererfaring og økonomiutdannelse vil 
være særdeles klokt å trekke veksler på. Diplomatiske evner og samarbeidsegenskaper er 
gjennomsyret i Roar, og i kraft av hans lange leder og utviklingserfaring er dette en selvskrevet 
kvalitet som kompletterer hans kvaliteter til rollen han gledelig har valgt å stille seg disponibel for. 
 
 
 
 


