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Lokalavdelingens styrearbeid
Styrearbeidet i 2019 bærer noe preg av redusert kapasitet gjennom året. Styremedlem Nina
Riibe fratrådte for å bli foreningens administrerende direktør, og langtids sykefravær har
påvirket gjennomføringskraften på enkelte områder.
Av totalt 7 styremedlemmer er tre representert ved faste plasser fra studiestedene. BI og
Oslo Met har valgt inn nye representanter mens Ås har hatt kontinuitet. Samarbeidet med
studentene har vært svært godt med sterke resultater i form av både verving og gode
arrangementer.
Aktivitetsnivå har vært svært høyt, og økonomien har blitt mer anstrengt uten at det er noen
ekstraordinære hendelser. Ordinær drift tilsier i dag omtrent balanse, og dette blir løpende
vurdert i forhold til påvirkbare kostnader som ikke reduserer kvaliteten på innholdet som
presenteres for medlemmene. Flere årsakssammenhenger følger under, men det er viktig å
påpeke at økende medlemsmasse også styrker økonomien i året som kommer.

Liaison 2019
Formålet med prosjektgruppen er å senke terskelen for samarbeid og skape et forum hvor
man kan møtes og oppfordre til samarbeid veda ulike temaer og arrangementer. Liaison
gruppen møtes to ganger i halvåret, eller etter behov, for å sikre kontinuitet i arbeidet. Det
ble i år kun arrangert et møte i mars, da det ikke har blitt meldt behov for flere treff. Målet for
Liaison er å få alle nettverkene med i prosjektgruppen.
Representerte nettverk:
1. Kulturnettverket
2. Markedsføringsnettverket
3. Sport og fritid
4. Innovasjon og Entreprenørskap
5. Ledelsesnettverket
6. Karriereutviklingsnettverket
7. Finansielle tjenester
8. Styrenettverket
9. Økonomi, finans og virksomhetsstyring
10. Samfunn og offentlig sektor
11. EOA Lokalstyret
Målet for 2020 blir å fortsette arbeidet, dele kunnskap og sikre bedre samarbeid.

Medlemsaktiviteter
I løpet av 2019 er det gått hele 49 arrangement av stabelen, 2 flere enn året før. Mer enn
2.100 medlemmer har deltatt i salen, og flere arrangement har vært i samarbeid med andre
akademiker organisasjoner og gjester, slik at ca. 3.000 total har deltatt. De ulike tilbudene
har bestått av arrangementer i ulikt omfang:
-

18 fysiske aktiviteter, kultur og/eller sosialt
31 faglige møter i Oslo sentrum
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Årets største arrangement var «Bærekraft – fordi de lønner seg» gjennom Økonomi- og
virksomhetsstyringsnettverket. Hele 511 deltok på møtet som var et samarbeid med andre
akademikerorganisasjoner, hvorav 176 var egne medlemmer.
Deltagelse pr arrangement vises under.

Medlemsmøter 2019
Snitt
Student
Esktern
Econa
Smarte- og bærekraftige samfunn
Innov asjon og entreprenørskap
Styre
Sport
Karriereutvikli ng
Kultur
Finansi elle tjenester
Ung i Oslo
Økonomi - finans og v irksomhetsstyring
Markefsføring
Ledel se
-

20

40
Medlemmer/møte

60

80

100

120

Medlemsmøter

For å opprettholde den høye kvaliteten og store pågangen på arrangementer, vil styret
fortsette arbeidet med å gi støtte og bistå ved rekruttering til nettverk, ved behov.
Nettverkene besitter solid kompetanse i sine området, og i 2019 har det ikke vært det
største behovet for hjelp av styret. Det betyr dog ikke at det i tider kan trenges bistand, i for
eksempel påfyll i form av nye ressurser, og styret vil fortsette å være en slik støttespiller.
Det er et økende antall arrangement som skjer i samarbeid både med andre organisasjoner
og på tvers av nettverkene. Nesten 1.100 medlemmer har deltatt online på arrangementene
gjennom året., og streaming av arrangement er nå en fast tjeneste som tilbys til alle
arrangement som har ønske om det. Totalt 21 arrangement ble streamet i 2019.
Største delen av arrangementene av faglig natur har funnet sted på Høyres Hus, men
Ingeniørenes Hus, Polyteknisk Forening og EPI-senteret er også benyttet. Kostnadsfokuset er
økende da leie av lokaler er den enkeltstående største kostnadsposten Econa Oslo &
Akershus har.

MOT19
En nedsatt prosjektgruppe bestående av Than Lam Vuong (EOA), Tom Omnes Lia
(administrasjonen) Håvard Myreng, Kristiane Weisteen (nettverk) og Vebjørn Engh (NMBU).
Det ble organisert tur til Kjøbenhavn med DFDS den 25.-27. januar 2019 med
presentasjoner, gruppearbeid, utflukter og sosiale arrangement. Det var totalt 38 påmeldte
fra EOA styret, nettverk og studenter.
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MOT20
Prosjektgruppe bestående av Harald Grytten (EOA) og Linnea Sundfær (Oslo MET) inviterte
til en dag med seminar og gruppearbeid avsluttet med sosial aften på Saga Apartments i
Oslo den 25. januar 2020. Det var til sammen 38 påmeldte blant EOA styret, nettverk og
studenter.

Medlemsutvikling
Oslo & Akershus har i 2019 hatt den høyeste medlemsveksten på mange år, økningen er på
hele 11,8%. Det er også svært gledelig at studentene har snudd en nedadgående trend til ny
vekst. Etter betydelig fall blant studentmedlemmene i 2018, snur dette i året som har gått til
en vekst på 54%. Det er nedlagt en solid innsats i Econa styrene på BI, Oslo MET og NMBU.
Medlemsutvikling
Econa Oslo & Akershus
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Styret har aktivt støttet opp om pågående arrangement blant studentene og hatt en nær
dialog med dem i forhold til virkemidler som fungerer i et miljø preget av et bredt spekter av
konkurrerende tilbud å bruke tid og egeninnsats på. Studentstyrenes egeninnsats i dette
arbeidet har vært helt avgjørende.

Økonomisk resultat & egenkapital
2019 har vært et år med både økte inntekter, og kostnader. Dette skyldes økt
medlemsmasse og økt aktivitet. Styret har i 2019 tatt grep for mer effektiv drift, og ender
året med et overskudd på 57 459 kroner, mot fjorårets underskudd på -156 189 kroner.
Hovedgrepet styret har tatt er knyttet til arrangementet MOT. Styret har satt en ny ramme
for MOT som bedre støtter opp under arrangementets formål og budsjettramme. Dette har
resultert i at kostnader forbundet med MOT er betydelig redusert, samt at kostnaden i
større grad faller i gjeldende regnskapsår.
Styret har også tatt grep i strukturering av egenkapital, og satte i mai 2019, 500 000 kroner i
Danske Bank Norsk Kort Obligasjon. Renteinntekter fra investeringen var for 2019 6 515
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kroner. Investeringen er langsiktig, da styret har bankinnskudd for ett driftsår, men i
hovedsak finansieres via kontingentbetaling fra administrasjonen. For 2019 var disse
kontingentutbetalingene på 1 594 978 kroner. Sum egenkapital for året ender på 1 660 849
kroner.

Finansielle tjenester
Econa’s Fagnettverk for finansielle tjenester ble etablert i november 2018 og er et nettverk
som har som hovedformål å følge utviklingen i sektoren som nå gjennomgår store endringer
i verdikjeden og å tilby medlemsaktiviteter og arrangementer som har allmenn interesse for
ansatte i og utenfor sektoren, herunder de som ønsker å inngå i et samarbeid eller i et såkalt
"øko-system" gjennom å tilby komplementære tjenester.
Finansiell sektor har de siste årene blitt kraftig utfordret i sine eksisterende
forretningsmodeller grunnet at teknologisk utvikling og nye reguleringer muliggjør nye
konkurranseformer og hvor stadig nye aktører presser på for å ta del i sektorens verdikjede. I
tillegg har finanssektoren hele tiden ligget i forkant hva angår digitaliserings-initiativer fordi
bransjen i høy grad er prosessdrevet og derfor er både pioner innen dette, anvendelse av
kunstig intelligens og i utforming av økosystemstrategier som er også er relevante for andre
bransjer og sektorer.
I løpet av 2019 har denne utviklingen skutt ytterligere fart og på arrangementene har vi hatt
fokus på å synliggjøre på hvilken måte dette skjer og hvilke verdier det skaper for ulike
interessegrupper.
Nettverket har gjennom året også eksperimentet med nye møteplasser i skjæringspunktet
mellom teknologi og økonomi og har samarbeidet med andre co-arrangører om nye
møteformer og møteplasser. Nettverket har derfor skapt en tilknytningsmulighet for Econa medlemmer som ønsker seg en mentor—rolle i et Fintech- selskap eller som ønsker å
komme i kontakt med Fintech - miljøer for å skape tilgang på nye investeringsmuligheter.
Det ble i løpet av 2019 avholdt 4 medlemsmøter med følgende titler og tema:
1. Mars 2019: «Finansielle tjenester og PSD 2 - hva gjør aktørene nå?»
PSD2 (Revised Payment Services Directive eller «Betalingstjenestedirektivet» som det
heter på norsk) er et felles europeisk rammeverk for regulering av betalingstjenester
i EUs indre marked. For dette medlemsmøtet ble det besluttet å invitere i alt 14
foredragsholdere i form av et globalt konsulentselskap, en juridisk rådgiver,
Finanstilsynet, banker, fintech - selskaper, og plattformtilbydere med henblikk på
hvor aktørene stod med henblikk på den nye reguleringen. Møtet hadde over 250
påmeldte og var derfor godt besøkt.
2. April 2019: «B2B i finansielle tjenester - hva er nytt?»
Dette møtet hadde fokus på fintech – løsninger rettet mot B2B - segmentet og
hvordan disse skaper ny tilgjengelighet og løsninger på både låne- og egenkapitalsiden. Møtet hadde 11 foredragsholdere og var godt besøkt med 150 påmeldte.
3. Oktober 2019: «Økosystemstrategier i finansielle tjenester»
Dette møtet hadde fokus på økosystemstrategier som har til hensikt å skape verdi
for kunder og egen virksomhet gjennom å inngå samarbeid med nye aktører som
skaper nye eller utvider eksisterende verdikjeder. Til møtet som hadde 150 påmeldte
hadde vi invitert 5 foredragsholdere til å belyse temaet fra ulike vinkler.
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4. November: «WealthTech – Er AI en verdiskaper i kapitalforvaltning og
investeringsrådgiving?»
De nye tekniske løsningene knyttet til kapitalforvaltningssegmentet og ofte med en relativt
utstrakt bruk av kunstig intelligens, betegnes gjerne med et felles begrep som
«WealthTech». I dette aktuelle møtet rettet vi oppmerksomheten mot hva som er
forutsetningene for at dette skal bli vellykket, både for tilbyderne av produktene og deres
kunder, med fokus på privatkundemarkedet. Møtet hadde 9 foredragsholdere og var godt
besøkt med 160 påmeldte.
Nettverksstyret består av Ragna Marie Bruland, Hans Christian Bjørne og Sigurd Mathiesen
(leder). Nettverksstyret har som intensjon at ledervervet over tid skal gå på rundgang.

Innovasjon og Entreprenørskapsnettverket 2019
Innovasjon og Entreprenørskapsnettverket har i 2019 gjennomført 4 styremøter og 1
arrangement.
Vi har gjennomført følgende medlemsmøte:
Ø «Lakseinnovasjon – Fra Fjord til Bord»
Vårt seminar; Lakseinnovasjon – Fra Fjord til Bord på «The Salmon» fylte salen på
Tjuvholmen med stort engasjement. Vi hadde planer om et par andre arrangementer, men
utenforstående hendelser gjorde at vi måtte utsette disse. Vårt medlem Monica Brante var
foredragsholder i Karrienettverkets arrangement 29. april; «Få jobben som godt voksen».
Nettverket har engasjerte medlemmer og er godt rustet for nye spennende aktiviteter i
2020.
Styret i nettverket består i dag av følgende personer: Per Maltun (Leder), Monica Brante,
Bente Lindberg, Merete Helgesen Bognar, Marianne Lefdal, Nina Prestegård og Dagfinn
Sætra.

Karriereutviklingsnettverk
Nettverket hadde i 2019 følgende medlemmer:
Terje Møinichen leder, Petter Knudsen, Gro Jordheim, Unnar Aarsæter, Wenche Tønder,
Alexander Aalvik, Emanuella Foglietti og Julia Oswald. De to siste er midlertidig ute pga
svangerskap.
V hadde to planleggingsmøter i 2019 og planla 4 møter.
Vi avholdt to møter våren 2019 (se under), og måtte avlyse 1 møte høsten 2019 pga sykdom.
Møte 1
1. «Hvordan utvikle en bedre kommunikasjon og presentasjon?»
Ved Rune Ohlgren med 35 deltagere
2. «Hvordan få jobben som godt voksen!»
Ved Monica Brante med 70 deltagere.
3. «Verdens beste arbeidsplass er et valg! Også for julenisser!»
Ved Bård Brænde.
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Kulturnettverket
Kulturnettverket består av Kjell Weiseth, Stine Hjertvik, Gunhild Hesla-Halvorsen, Christina
Moen og Beate Schei.
2019 har vært et travelt år for kulturnettverket. Vi har hatt fokus på å tilby varierte
kulturopplevelser til medlemmene. Da vi har forskjellige personlige kulturelle interesser,
utfyller vi hverandre godt. Vi har videreført klassiske arrangementer som Høstutstillingen og
har satset på nye konsepter. Vi har erfart at arrangementene har vært populære og har ofte
vært fulltegnet med ventelister.
Det er hyggelig at så mange flotte medlemmer stiller opp på arrangementene og vi legger
merke til flere gjengangere og nye ansikter som dukker opp. Det er inspirerende og
motiverende for oss.
I løpet av 2019 har vi gjennomført følgende arrangementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ølsmaking på Ringnes Brygghus
Astrup Fearnley med bading
Eventyrfabrikken – familiedag med servering
Skulpturvandring i Ekebergparken
Vigelandsmuseet med omvisning
Høstutstillingen med servering og guidet omvisning

Vi ser fram til å videreføre arbeidet i 2020!

Ledelsesnettverket
Ledelsesnettverket er rettet mot siviløkonomer som er ledere, som har ambisjoner om å bli
ledere, eller som har interesse for fagområdet ledelse. Nettverket ønsker å gi
møtedeltagerne impulser og innsikt til egen utvikling på både det profesjonelle og personlige
plan. Nettverkets møter favner temaer som organisasjon, samspill, ledelse, selvledelse og
strategisk ledelse, og har særlig handlet om den relasjonsmessige siden ved ledelse.
Nettverket har i 2019 arrangert følgende medlemsmøter:
22.1. Norsk ledelse i historisk perspektiv v/Knut Wollebæk
7.2.

Bedre kommunikasjon gjennom dialog v/Christian Valentiner og Trine-Line Biong

20.3. Relasjonsledelse og resultater v/Jan Spurkeland
5.9.

Hvordan kan vi skape et positivt ytringsklima? v/ Mirha Sunagic

7.10. Nye trender innen ledelse og HR v/Ketil Arnulf og Kathleen Mathisen
23.10. Hvordan kan du styrke din emosjonell kjernemuskulatur? v/Kathrine Aspaas
Nettverket har en egen Facebookgruppe, der det gjennom året har vært god aktivitet med
innlegg om ledelsesfaglige temaer. Styret i nettverket har bestått av Narve Jordheim (leder),
Elisabeth Ege, Nina Prestegard, Gyro Thue Sølvsberg, Carl Fredrik Bø, Heidi Karin Monsen,
Rabbe Lund, Jan Georg Kristiansen og Martin Hernandez.

Markedsføringsnettverket
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Markedsføringsnettverket har i 2019 bestått av følgende personer: Catherine Munkvold
(leder), Peder Edvardsen, Ingunn Steinsland Kristiansen, Kristian Wulfsberg Majer, Carolin
Nivir Azar og nytt nettverksstyremedlem Ida Mathisen fra april. Merknad: Antall reelt aktive
nettverksstyremedlemmer har variert gjennom året fordi flere nettverksstyremedlemmer
har hatt perioder med permisjoner pga. jobb- eller privatsituasjon.
Markedsføringsnettverket har i 2019 arrangert følgende medlemsmøter:
05.03.2019 Magma frokostmøte i samarbeid med styret i EOA: Åpne innovasjonsprosesser
og måling av merkeassosiasjonsstyrke
14.03.2019 Digital markedsføring: Hva fungerer akkurat nå? (ROI)
23.05.2019 Kommunikasjon: Smart bruk av “Transformative Communications”

I tillegg ble det fullført planlegging og publisering av to medlemsmøter i høsthalvåret hvor
gjennomføringen av ulike årsaker ble flyttet til starten av 2020:
23.01.2020: innsikt og kreativitet som springbrett for salg og merkevarebygging
27.02.2020: Vinsmaking «italiensk aften»
Magma-frokostmøtet ble ikke fullbooket og antall påmeldte var høyere for online/streaming
enn det «fysiske» frokostmøtet (merknad: dessverre ble det problemer med den planlagte
streamingen til dette frokostmøtet). Øvrige medlemsmøter arrangert av
Markedsføringsnettverket har vært fullbooket «fysisk» og har hatt høy respons også i form
av online-påmeldinger. Når det gjelder det sosiale arrangementet (vinsmaking) opplevde vi
svært høyt engasjement og interesse, og arrangementet ble fullbooket med lang venteliste
samme dag det var inkludert i nyhetsbrevet. Vi planlegger følgelig å videreføre nåværende
«møtemix» med både faglige medlemsmøter og 1-2 sosiale arrangement.
Vi erfarte også i 2019 hvor viktig det er å ha tilstrekkelige og aktive nettverksstyremedlemmer for god gjennomføringskapasitet til medlemsmøter. Og hadde et uttalt mål
for 2019 om både bevaring av eksisterende nettverksstyremedlemmer over tid samt nyrekruttering. Stafettpinnen som nettverksleder går videre til Ida Mathisen fra januar 2020 og
Catherine Munkvold vil fortsette som nettverksstyremedlem, og målet er å både ivareta
kontinuiteten og revitalisere nettverket.
Vi satser på et enda mer produktivt 2020, og har god fart inn i vårhalvåret. Et av
læringspunktene fra 2019 har resultert i endret timing for planleggingsfrister og
nettverksstyrets planleggingsmøter fra 2020. Vi målsetter å få med oss læringspunktene fra
2019 kombinert med å bygge videre på det som syntes å fungere godt og ga god respons
blant medlemmene inn i 2020. Sosiale arrangementer som øl- og vinsmaking gir god
medlemsnytte i form av gode opplevelser og litt andre deltakere enn de rent faglige
medlemsmøtene, så vår ambisjon er å arrangere mellom 1-2 slike medlemstreff i 2020. Vi
ser at det er et stort utbud av ulike markedsfaglige møter i Oslo-området fra andre aktører,
så vi vil fortsette å være bevisst på hva medlemmene har å velge blant av andre tilbud og
målsette å tilby noe som går utover det som tilbys av øvrige aktører.

Økonomi-, finans og virksomhetsstyring
Nettverksstyret gjennomførte en rekke arrangementer gjennom hele 2019 som vekket
interesse blant mange medlemmer.
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Våren 2019 ble disse satt på dagsorden:
«Fremtidens salg og markedsføring i en tidsalder drevet av kunstig intelligens og
automasjon!»
«AI og robotisering – fra etiske utfordringer til fantastiske muligheter».
Høsten 2019 var det disse tre arrangementene våre medlemmer fikk anledning til å delta på:
«Bærekraft – fordi det lønner seg!»
«Nye treder innen ledelse og HR – behold de beste folka»
«Statsbudsjettet 2020 – er det bærekraftig?»
Nettverksstyret jobbet godt sammen gjennom hele 2019 og mye krefter ble satt inn for å
markedsføre arrangementene våre på en god måte. Styret har bestått av: Jarle Henriksen,
Kine Holland Søgstad, Heidi Karin Monsen og Tianyu Wang

Smarte og bærekraftige samfunn
Nettverkstyret bestod i 2019 av Kristiane Weisten, Thomas Bahnsen og Andreas Berg Dale
(leder). I tillegg var Thanh Lam Vuong passivt medlem grunnet familiære årsaker.
2019 startet bra, men vi fikk av flere årsaker ikke fullført i henhold til plan. Det ble derfor
arrangert kun et nettverksmøte fra vårt nettverk. Møtet ble avholdt 01.04.19 på Høyres hus
og hadde tittelen «Hvordan organisere framtidens smarte byer for å gi bærekraft?»
Arrangementet hadde rundt av 60 påmeldte og 34 faktiske deltagere. Temaet ble godt
mottatt og de oppmøtte fikk høre hvordan vi skal best transportere oss rundt, utvide og
fortette byene, bygge på en bærekraftig måte, og gi plass til vitale, grønne lunger.
Innlederne var:
Axel Segovia Ødegaard, arealplanlegger, LINK arkitektur
Petter Jenssen, professor, NMBU
Gard Jenssen, programleder, Fredrikstad kommune
Nettverket har allerede identifisert hva vi mener er årsaken til manglende arrangementer i
2019 og har gjort en rekke tiltak for å levere flere arrangementer av høy kvalitet i 2020. Blant
tiltakene er tettere oppfølging av møteansvarlig og en mer detaljert fremdriftsplan frem mot
hvert møte.
Thanh Lam Vuong har valgt å tre ut av styret. Nettverket er derfor på jakt etter flere
styremedlemmer. Vi er allerede i dialog med Econa BI, NMBU og Oslo MET for å rekruttere
styremedlemmer blant studentene.
For 2020 har vi planlagt minimum tre nettverksmøter og samles mot slutten av februar for å
forberede det første møtet som er skal avholdes tidlig andre kvartal.

Styrenettverket
Medlemmene i styrenetteverket har en felles interesse i fagområdet styrearbeid. Styrearbeid
omfatter kontrollfunksjonen og strategifunksjonen samt rekruttering av daglig leder. Samtlige møter
ble streamet.
Styrenettverket avholdt 3 medlemsmøter i 2019 og ett planlagt medlemsmøte måtte dessverre
avlyses. Relevante presentasjoner fra medlemsmøtene legges ut på Styrenettverkets hjemmeside der
det nå er 22 presentasjoner fra 2011 - 2019.
Følgende medlemsmøter er avholdt i 2019:
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Dato

Tema

Innleder(e)

07.02.19

IT kompetanse i
styrerommet

Torgeir Waterhouse –
Direktør Data Norge

20.03.19

Ruter viser vei –
Innovasjonskultur
i Ruter AS
Årets Styreleder –
presentasjon av
Scatex Solar AS,
suksessfaktorer
og
forretningsmodell

Bernt Reitan Jensen –
Adm Dir i Ruter AS

18.09.19

John Andersen jr –
Scatec Solar AS

Påmeldte (inkl
gjester)
50
67
65 +15 på
streaming

Ansvarlig
Jan L.
Andersen/Birgitt
e Holter
Nina Hornnæss
Jan L. Andersen

Nettverksstyret har bestått av:
Jan L. Andersen (leder) – Wenche Kristiansen Johre - Nina Elisabeth Hornnæss - Birgitte
Holter – Anne Ombye.

Ung i Oslo 2019
I 2019 besto Ung i Oslo-styret av:
- Espen Tonstad Leknes, leder
- Frid Svendsen (gikk ut april 2019)
- Sofie Vik, økonomiansvarlig
- Remi Aasum
- Elisabeth Vale Opdal
- Geir Einar Borgen
- Andrea Holand (gikk ut august 2019)
- Lars Magnus Lynngård
- Caroline Hoen Østby (ny i november 2019)
Følgende styremedlemmer forlot styret i 2019
- Andrea Holand
- Frid Marie Svendsen
Ung i Oslo gjennomfører arrangementer spesielt rettet mot medlemmer som er i sitt 1. til 5.
år i arbeid, og er dermed et faglig og sosialt nettverk for økonomer som er relativt nye i
arbeidslivet. Det er ingen spisset faglig agenda på våre arrangementer, men vi har temaer
som vi mener er aktuelle og interessante for vårt segment. Vi har vært flinke til å samarbeide
med andre nettverk, og da spesielt studentnettverkene. I 2019 hadde vi to
samarbeidsarrangement, et med studentgruppen på Oslo Met, og et med Econa sentralt. På
våre møter har det typisk vært 40-60 deltakere. Vi opplever stor grad av tilfredshet fra
deltakerne på våre møter. Vi erfarer også at våre sosiale arrangement er viktige, da de gir en
veldig god mulighet for medlemmer til å bygge nettverk. Et av våre mest populære
arrangement i 2019 var "Fuckup night", hvor vi hadde flere dyktige foredragsholdere som
snakket om sine erfaringer fra gründerlivet. Representanter fra styret var på MOT 20.
Ung i Oslo hadde følgende arrangementer i 2019:
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-

28. februar: "Fuckup Night" (gründeres prøving og feiling), kantinen
11. april: Ølsmaking (Ung og tørst, vol 6), Polyteknisk
5. juni: "Snart sommerferie", Econas lokaler
25. september: M&A-kveld, Polyteknisk forening
17. oktober: Gin-kveld (her deltok også Econa sentralt), Econas lokaler
14.november: Juleavslutning med karriereforedrag, kantinen

Sport- og Fritid
Aktiviteter i 2019:
•
Mars
Badstu på Sørenga sammen med kulturnettverket hvor vi først var på Astrup Fearnley.
Arrangert av meg og Christina Moen fra kulturnettverket
•
Juni
Våtkortkurs via DNT, vi hadde to omganger. Begge var fullbooket
Arrangert av Marianne Lorentzen og Lars Nederberg
•
August
Fjelltur til Rondane. Hvor vi gikk Rondeslottet og bodde på Rondvassbu. Gode
tilbakemeldinger fra deltakerne. De likte det sosiale og turen var godt arrangert. Noen
syntes dnt hytten var litt spartansk. Vi var rundt 30 deltakere.
Arrangert av Andreas Krogh Stabell og meg. Vi fikk også assistanse av Lars Nederberg på
selve turen.

•

November
Buldrekurs innendørs. Fullbooket med en gang. Veldig gode tilbakemeldinger. Vi ønsker
derfor å gjøre dette på nytt.
Vi har i tillegg hatt planleggingsmøte sammen i januar og i august.
Nettverksstyret består av Christian Løvstad (leder), Andreas Krogh Stabell, Lars Nederberg,
Maria Sally Dyrbekk Kamara, Marianne Josephine Sundby Lorentsen.

Samfunn og offentlig sektor
Nettverket har ikke hatt aktivitet i 2019, og det arbeides med rekruttering for å finne ny
leder samt øke antallet i nettverksstyret.
Følgende har vært med i nettverket: Arnulf Eriksen, Irene Kristin Apelseth, Heidi Neumann
og Karen Marie Ramstad Gunnerud.

Student: BI Oslo
1. Medlemsvekst
Året 2019 har vært et svært positivt år for vår medlemsvekst. Styresammensetningen og
samarbeidet har vært godt, og vi sier oss fornøyd med aktivitetene som har vært
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gjennomført gjennom året. Flere konkurranser på tvers av studentstyrene, samt interne
vervekonkurranser har også vært gode motivasjonsfaktorer.
Antall medlemmer 1. januar 2019: 282
Antall medlemmer 1. januar 2020: 404
Kommentar:
Vi hadde litt i overkant av 500 medlemmer i slutten av desember (2019). Men tallet har gått
ned til 404 (1/1/20) på grunn av utmeldinger, som vi mistenker er utmeldinger fra sisteårsstudenter på master.
2. Aktiviteter
I perioden 1. januar 2019 til og med 31. desember 2019 har studentstyret ved
Handelshøyskolen BI Oslo avholdt til sammen sju medlemsmøter av både faglig og sosial
art. I perioden har vi også gjennomført to rekrutteringsrunder til studentstyret.
• Januar
o Econa BI rekrutterer
§ Rekrutteringsrunde til studentstyret v/ Econa BI Oslo. Her rekrutterte vi
to nye styremedlemmer. Økning fra 6 styremedlemmer til 8.
• Februar
o Vinsmaking med Econa BI
§ Populært arrangement med 40/40 deltagere. Dette har etter vår erfaring
vært et svært vellykket arrangement hvor det overordnede målet er
medlemsvekst. Vi fikk 10 000 kr i økonomisk støtte av Econa Oslo &
Akershus til arrangementet.
• April
o Entreprenørkveld med Antler – Samarbeid med Econa OsloMet
§ Ca. 30 deltagere, og var et spennende arrangement med flere
foredragsholdere innen innovasjon og entreprenørskap.
•

•

Mai
o Årsmøte Econa Handelshøyskolen BI Oslo
§ Årsmøtet ble gjennomført med 7/8 oppmøtte delegater, og med
studentansvarlig i Econa, Simen Høgberg, som observatør. Her ble det
valgt ny økonomiansvarlig; Gina Marie Bjørnerud, nestleder; Jens
Henrik Korgerud, og ny leder; Janne Normann. Etter årsmøtet ble styret
redusert med to medlemmer, og styret bestod da av 5 medlemmer.
o Caseløsningskurs med Danske Bank
§ Oppmøtet kunne vært bedre, og vi mistenker her at problemet var at vi
kom litt sent i gang med å opprette arrangement på Facebook og
markedsføringen av dette. Årsaken er sannsynligvis at dette var i
eksamensperioden/tett på eksamen for mange. Kvelden ble likevel god.
Danske Bank stod for lokalet og servering, og kostet oss ikke penger.
August
o Vervemiddag på Sumo Nydalen
§ Vellykket arrangement med fulltallig oppmøte. Her fikk vi ca. 20-25
nye medlemmer, og kostet oss ca. 10 000 kr. Her ble Econa presentert
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som organisasjon, og deltagerne fikk mulighet til å mingle med styret
og stille oss spørsmål rundt medlemskap..
o Econa BI rekrutterer
§ Her fikk vi mange søknader, og rekrutterte 5 nye styremedlemmer.
Styret har etter dette vært fulltallig med 10 medlemmer, med et godt
mangfold av studieretninger på både bachelor- og masternivå.
• September
o Boblekveld og tapas med Econa Handelshøyskolen BI Oslo
§ Svært vellykket arrangement, hvor opplegget var det samme som det vi
arrangerte i februar, 40/40 deltagere. Fokuset var også her
nettverksbygging og rekruttering av medlemmer. Vi fikk 10 000 kr i
økonomisk støtte av Econa Oslo & Akershus til arrangementet.
• Oktober
o Makrokveld med Christian Lie og standup – Danske Bank –
Samarbeidsarrangement med Econa OsloMet
§ Svært vellykket arrangement i samarbeid med Econa OsloMet. Ca. 100
deltagere.
• November
o Do something different med Thora Helene Støren
Motivasjonsforedrag ifm. eksamen. Deltagelsen var ikke så god med ca. 15 deltagere.
3. Diverse
• Gjennom året har vi landet en samarbeidsavtale med SBIO (Studentorganiasjonen BI
Oslo, nå BISO – BI Student Organization).
• På en av våre stander fikk vi en henvendelse fra BI Athletics (en underorganisasjon av
SBIO), fra representanter i studentutvalget Bergensbaneløpet (BBL). BBL arrangerer
årlig en løpsstafett fra Oslo til Bergen, med medlemmer fra NHH og BI Oslo som
konkurrerer mot hverandre. Henvendelsen gjaldt om det kunne være interessant for
Econa å inngå en sponsoravtale.
Resultatet ble at Econa ble hovedsponsor for neste års (2020) bergensbaneløp. Avtalen
er det Econa sentralt som har inngått, men noe vi på Econa BI Oslo også drar svært
godt nytte av i form av synlighet på skolen og medlemsvekst. Laget fra BI går nå
under navnet «Team Econa BI», og vi er også sikret synlighet og tilstedeværelse på
alle BBLs offentlige arrangementer. Vi er også representert med logo på BBLs
promoteringsmateriell.

Student: Oslo MET
1. Medlemsvekst
Året 2019 har vært et sterkt år for Oslo MET og vår medlemsvekst. Styret har samarbeidet
godt sammen, og vi har hatt flere arrangementer vi er meget fornøyde med.
Vervekonkurransen som ble avholdt i høst mellom de ulike studentstyrene var svært
vellykket for oss. Mellom 21/9 til 31/10 vervet Oslo MET hele 84 studenter, noe som
resulterte i en 2. plass i vervekonkurransen og en premie på 10 000 kr.
Innmeldinger i 2019: 149
Utmeldinger i 2019: 44
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Antall medlemmer 1. januar 2020: 217
2. Aktiviteter
I perioden 1. januar 2019 til og med 31. desember 2019 har studentstyret ved OsloMet holdt
7 medlemsmøter totalt. Vi har også gjennomført to rekrutteringsrunder til studentstyret.
Under ligger det vi har utført i 2019 i kronologisk rekkefølge.
• Februar
o FuckUp Night
Et svært vellykket samarbeidsarrangement med Ung i Oslo med godt over 100
deltagere.
• April
• Entreprenørkveld med Antler – Samarbeid med Econa BI Omtrent 30
deltagere.
• Maling og Kos Omtrent 20 deltagere.
• Årsmøte OsloMet Her ble det valgt ny økonomiansvarlig; Henrik Johansen
leder; Jørgen Røste og nestleder Anders Seglsten.
• August
• Infolunsj på Oslo MET. Vi var svært fornøyd med oppmøte på
lunsjen.Studentrepresentant Simen Høgberg deltok, samt tidligere
styremedlem Peter Bamrud som holdt et innlegg om hva Econa hadde betydd
for han.
• Econa Oslo MET rekrutterer Vi søkte etter nye styremedlemmer, og fikk totalt
13 søknader. Vi rekrutterte 4 nye styremedlemmer, og var etter dette fulltallig
med10 styremedlemmer.
• Oktober
• EconaQuiz: Hva husker du fra 2000-tallet? Totalt 17 deltagere.
• Makrokveld med Christian Lie og standup – Danske Bank –
Samarbeidsarrangement med Econa Oslo MET Det var totalt 91 deltagere,
hvor 71 var deltagere var fra Oslo MET. Et vellykket arrangement, hvor
Danske Bank sto for foredraget og serveringen.
• November
• Fremtidens Økonom- Digitalisering og robotisering med David Sagen Totalt 40
deltagere.

Student: NMBU på Ås
Econas studentavdeling ved NMBU er her for å fremme den verdiskapende økonomen og
ivareta våre felles interesser. Econa NMBU har holdt en rekke arrangementer for
medlemmene våre, og tilbyr medlemsfordeler som CV-hjelp eller økonomiske avtaler, samt å
informere om hvilke andre tjenester medlemmene kan benytte seg av.
I 2019 arrangerte vi blant annet ulike kræsjkurs i fag som matte og statistikk, en
investorkveld i samarbeid med Nordnet, og ikke minst flere sosiale arrangementer. Dette
inkluderer felles julebord for studenter ved Handelshøyskolen, i samarbeid med Optimum og
Samfunnsøkonomene. Slike arrangementer ser vi medlemmene av alle foreningene setter
pris på, og vi kommer til å samarbeide tettere det neste året for å få til flere slike
arrangementer. Styrets favorittarrangement var investorkvelden, da dette ble et svært godt
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gjennomført arrangement og deltakerne var veldig fornøyd med gjennomføring. Dette har
også resultert i at styret ønsker å avholde flere arrangementer om liknende temaer, og har
dermed invitert Danske Bank til å holde investorfrokost i samarbeid med Tekna. Vi har
masse spennende i vente!
Vi gleder oss til 2020 - og ønsker alle hjertelig velkomne til å snakke med oss, og delta på
våre arrangementer det kommende året.
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Vedlegg – Årsregnskap og revisjonsberetning
Resultatregnskap ECONA Oslo/Akershus
Inntekter
Kontingent
Renteinntekt
Arrangementsinntekt (annen inntekt)
Styret O/A
Finansielle tjenester
Nettverket for samfunn og offentlig sektor
Kulturnettverket
Karriereutviklingsnettverket

Regnskap 2019

Regnskap 2018

1 594 977,50
6 929,08
152 690

1 515 606
983
221 505

6 250,00

10 000,00

19 600,00
51 640,00
500,00

76 140
1 850,00

Ledelsesnettverket

-

-

Markedsføringsnettverket

-

10 650

Styrenettverket

-

-

Ung i Oslo
Økonomi og virksomhetstyringsnettverket

11 700,00
30 000,00

49 265
-

Sport- og fritidsnettverket

33 000,00

73 600

Innovasjon og Entreprenørskapsnettverket

-

-

Smarte og bærekraftige samfunn
Familienettverket

-

-

Studentene

Sum inntekter
Utgifter
Styret Oslo/Akershus
Møtemat/Styremiddag
Nettverkssamling

-

-

1 754 597

1 738 094
-

302 063

505 982

13 326

31 553

-

-

Ledersamling
Årsmøte

15 320
9 200

8 961
10 973

Strategisamling

31 279

43 851

Gave
Kommunikasjon
Sekretariatskostnader

685

1 850

122 796
63 939

14 825
116 505

Annet

18 921

5 656

MOT19

26 597

162 286

MOT18

Nettverkene
Finansielle tjenester
Nettverket for samfunn og offentlig sektor

-

1 395 074
145 084

109 523

1 388 300
-

-

38 860

79 490

88 978

Karriereutviklingsnettverket
Ledelsesnettverket

73 474
106 460

47 515
118 304

Markedsføringsnettverket

180 960

86 118

Kulturnettverket

Styrenettverket

25 447

96 002

Ung i Oslo
Økonomi og virksomhetstyringsnettverket

82 913
220 096

153 839
176 358

Sport- og fritidsnettverket

128 558

85 271

Innovasjon og Entreprenørskapsnettverket

66 516

83 288

Smarte og bærekraftige samfunn

20 380

110 925

Studentene
Familienettverket

41 090
-

15 966
45 495

Nettverksmøter (EOA-styret)

Sum utgifter
Årets overskudd/underskudd

224 607

241 382

1 697 138
57 459

1 894 283
-156 189
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Balanse
Eiendeler
Bankinnskudd O/A
Bankinnskudd Administrasjonen
Kontanter
Andre fordringer
Sum eiendeler

2019

2018

1 149 095
-2 511
506 515
7 750
1 660 849

1 664 750
-80 560
19 200
1 603 390

Gjeld
Leverandørgjeld
Egenkapital
Inngående kaptial 01.01.19
Årets underskud/overskudd
Sum egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

0

1 603 390
57 459
1 660 849

1 759 579
-156 189
1 603 390

1 660 849

1 603 390

Revisjonsberetning for 2019
Jeg har revidert regnskapet til Econa Oslo/Akershus for 2019 som består av balanse per
31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret. Grunnlaget for revisjon er det
som er ført av økonomiansvarlig i Econa Oslo/Akershus. Min oppgave er å gi uttrykk for en
mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av revisjonen.
Årsregnskapet som består av resultat og balanse, samt årsberetning er avgitt av avdelingens
styre. Resultatregnskapet viser et resultat på 57 459 kroner.
Jeg mener at regnskapet er avgitt i henhold til foreningens vedtekter og i det vesentlige er i
samsvar med aksepterte regnskapsprinsipper. Resultatet og balanse gir etter min mening et
forsvarlig uttrykk for den økonomiske stillingen per 31. desember 2019 for Econa
Oslo/Akershus og for resultatet av virksomheten i 2019.

Oslo, 3. mars 2020

Espen Henæs
Econa Oslo/Akershus
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