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KORT OPPSUMMERING AV 2012
Medlemsutvikling
Oslo og Akershus-avdelingen hadde ved utgangen av året 7960 medlemmer. Dette er en økning
på 4,75% fra fjoråret. Lokalavdelingen hadde også en vekst av studentmedlemmer fra 910 i 2011
til 1003 i 2012.
Økonomisk resultat og egenkapital
Årets økonomiske resultat er på kr. 228.123 og avdelingens egenkapital er på kr. 2.346.250.
For detaljer, se vedlegg. Avdelingen er ikke ment å være profittmaksimerende og fondsoppbyggende.

Styrets fokus
Styret fikk to nye medlemmer på årsmøtet i mars 2012: Morten Kolek og Catherine Munkvold
(ny Lokalavdelingsleder, valgperiode 1 år).
Etter årsmøtet har styret hatt fokus på å videreføre og sluttføre arbeidet med å etablere strategi og
handlingsplan for perioden 2012-2015. I 2012 har medlemsmøter gjennom nettverkene vært i fokus nettverkene er svært viktig for å opprettholde bredden og kvantiteten i det faglige og sosiale
aktivitetstilbudet til medlemmene. Det er 9 nettverk i lokalavdelingen, alle nettverkene har egen
kontaktperson i styret. 7 av nettverkene har gjennomført medlemsmøter i 2012. De to nettverkene uten
gjennomførte aktiviteter i 2012 var offentlig nettverket der det har vært utfordrende å videreføre
nettverket, samt det ny-etablerte IT-nettverket.

Begivenheter og aktiviteter
I likhet med 2011, har 2012 vært et godt år for Oslo- og Akershus-avdelingen med tydelig positiv respons
fra medlemmene på aktivitetene som er tilbudt. Det ble utgitt to utgaver av Oslo Økonomen med
omfattende redaksjonelt innhold. Det ble gjennomført 31 åpne møter/arrangement for medlemmene.
Følgende tiltak og aktiviteter fremheves spesielt for 2012:
Nettverkssamlinger: Det har vært gjennomført to nettverkssamlinger med de som er aktive i
nettverksstyrene i Lokalavdelingen, med fokus på erfaringsutveksling og hvordan kvaliteten på
medlemsmøtetilbudet kan videreutvikles ytterligere.
Oslo Økonomen: Det ble utgitt to utgaver av Oslo Økonomen med omfattende redaksjonelt innhold. For
begge utgavene benyttet man Commandogroup for grafisk utforming med deres innspill ift. visuelt design
og layout. Redaksjonsutvalget i styret stod for utarbeidelsen og koordinering av bidrag.
Redaksjonsutvalg: Agathe Rialland (Sjefredaktør) og Jonas Edvard Bakke (Redaktør).

Kommunikasjon til medlemmene: Medlemmene mottar ukentlig e-post i aktivitetssesongen,
samt Oslo Økonomen i januar og august, i tillegg til enkelte konkrete henvendelser til
medlemmene fra ulike nettverk når det er relevant. Nettsidene blir også aktivt oppdatert løpende
gjennom året.
Medlemsmøter og arrangement for medlemmene: Det ble gjennomført 31 åpne medlemsmøter og
arrangement i 2012. Dette er noe færre enn i 2011, dette kan forklares med et økt fokus på planlegging og
gjennomføring sammen med nettverksstyrene for økt medlemsnytte og utbytte. Kontrakt for møtelokale
med Eurest Kurs og Konferanse er videreført fra forrige år da det anses som svært velfungerende og
fleksibelt med en akseptabel kostnadsramme. Medlemsmøtene ble i 2012 hovedsakelig avholdt i Vika
Konferansesenter, som er sentralt og praktisk ift. offentlig kommunikasjon, fordi Ingeniørenes Hus som
ble benyttet i 2011 er under oppussing.
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MØTER OG ARRANGEMENTER I LOKALAVDELINGEN
OSLO/AKERSHUS 2012
I 2012 ble det totalt avholdt 31 møter/arrangement for medlemmene, av totalt 35 planlagte
hvorav 3 ble avlyst og 1 utsatt til 2013.
For en total oversikt se vedlagte tabell som inkluderer detaljer om arrangør og en kort evaluering
per møte/arrangement.

NYE NETTVERK I 2012
Det ble etablert to nye nettverk i Lokalavdelingen Oslo/Akershus i 2012:
1. Ung i Oslo nettverket
2. IT-nettverket

UNG I OSLO NETTVERKET
Nettverkets mål er å skape spennene og relevante arrangementer for de som er i sitt første til
fjerde år i arbeid. Rent faglig er målgruppen bred og interessene varierte, så temaet for
samlingene varierer og vi forsøker å nå frem til så mange som mulig. Dette kan leses av tema på
arrangementene vi hadde i 2012. Vi er videre opptatt av å være en sosial møteplass hvor unge
siviløkonomer kan skape et nettverk på tvers av yrke og bransje.
I løpet av 2013 vil vi invitere til fire spennende arrangementer, det første finner sted på
Månefisken om en mnd, den 13. mars. Da er tema funn fra årets «Ung i Arbeid» rapport, og
pensjon.
Aktiviteter i 2012
I løpet av 2012 inviterte vi til tre arrangementer:
1. Frokostseminaret «Ung i Arbeid – får du som fortjent» på Icebar den 1. mars. 25
påmeldte, innlegg fra ansatte i Econa.
2. «Karrierestigen» på Månefisken 24. september, 35 påmeldte. Spennende innlegg fra
Kristin Krohn Devold og Trond Morten Lindberg.
3. «Norge – den grønne øya i Europa» på Månefisken 5. desember, 60 påmeldte. Harald
Magnus Andreassen og Kei Grieg Toyomasu hold spennende innlegg for de oppmøtte.
Nettverksstyret
Medlemmene i Ung i Oslo nettverksstyre er PT: Nora Rosenberg Grobæk (leder), Cathrine
Løfgren, Lotte Børnick-Sørhaug og Moren Kolek (styrekontakt).
Et par andre styremedlemmer har vært med, men pga. manglende tid måttet forlate gruppen. Vi
kan fint ha et medlem til i styret og vil forsøke å rekruttere noen ved neste arrangement.

IT NETTVERKET
Formålet med nettverket er å belyse aktuelle temaer som opptar Econas medlemmer ved IT. Vi
ønsker også å øke forståelsen for hvordan IT kan tas i bruk som en ressurs for virksomheter
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Aktiviteter i 2012
IT nettverket har i 2012 vært i en oppstartsfase. Første styremøte ble avholdt i november 2012,
hvor det ble diskutert aktuelle møterekker og foredragsholdere.
Første nettverksmøte ble avholdt 14. februar 2013, hvor Bo Hjort Christensen snakket om fokus
for forretningssystemer i 2013. Dette fikk meget gode tilbakemeldinger. I møtet og i
mailutsendelse i etterkant ble det informert om at det er mulig å bidra i styre eller gjennom
øvrige innspill.
Det tas sikte på 4-5 nettverksmøter i 2013.
Nettverksstyret
Medlemmene i nettverksstyret: Thomas Skjelde Økland (leder) og Henrik Inberg.
Styrekontakt: Ingunn Steinsland Kristiansen.

AKTIVE NETTVERK I 2012
Følgende 5 nettverk videreførte sin virksomhet i 2012 uten større endringer fra foregående år:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karriereutviklingsnettverket
Kulturnettverket
Ledelsesnettverket
Markedsføringsnettverket
Styrenettverket
Nettverket for økonomi og virksomhetsstyring

KARRIEREUTVIKLINGSNETTVERKET
Karrierenettverket har som formål å bistå medlemmene/studentene i deres arbeidskarriere. Dette
har til tider virket som en avlastning for medlems henvendelser til Econa’s advokater, da vi har
tatt opp emner som ofte berører advokathjelp.
Alle medlemmer er målgruppe for våre møter, men vi ser at det er en overvekt av yngre
medlemmer, unntatt møtet om pensjon. Ut fra spørsmålene som stilles på møtene ser man at de
fleste kommer fordi emnene berører dem. Det kan man se eksempler på ut fra de siste års
programmer.
Aktiviteter 2012
I 2012 har nettverket arrangert 3 medlemsmøter. Møtene har vært godt besøkt.
Nettverksstyret
Nettverket ledes av et styre på til sammen 6 medlemmer. For å planlegge kommende aktiviteter
er det avholdt 2 styremøter i løpet av året. I tillegg holder medlemmene kontakt pr. mail.
Karrierenettverket har bestått av: Terje Røen Møinichen (leder), Petter A. Knudsen, Tone
Berentsen, Gro Jordheim, Wencke Tønder og Morten Kolek (styrekontakt).
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KULTURNETTVERKET
Kulturnettverket ønsker å tilby alle medlemmene i Econa Oslo/Akershus unike og gode
kulturopplevelser. Vi ønsker å ha møter med link til vårt fag, men også rene kulturarrangementer
som kan være ”pusterom” i den travle hverdagen til Econas medlemmer.
Aktiviteter i 2012
I 2012 har Kulturnettverket avholdt 4 medlemsarrangementer. Ettersom styret ikke kom
ordentlig på plass før i januar 2012, er vi godt fornøyd med det. Ett planlagt møte på Operaen i
samarbeid med Styrenettverket våren 2012 måtte avlyses på grunn av kostnader med avvikling
og problem med å skaffe alternative profilerte innledere fra kulturlivet.
Nettverksstyret
Kulturnettverket består i dag av: Linda Pettersen (leder), Kristian Landsgård og Line Ryan.
Styrekontakt: Ulrikke Wahl Sunde.

LEDELSESNETTVERKET
Ledelsesnettverket ønsker å være en møteplass for ledere, kommende ledere og andre med
interesse for fagområdet ledelse. Gjennom medlemsmøtene som nettverket arrangerer, ønsker vi
å gi Econas medlemmer impulser og innsikt på både det profesjonelle og personlige plan.
Aktiviteter 2012
I 2012 har nettverket planlagt 4 medlemsmøter, 1 av møtene ble utsatt men de øvrige 3 møtene
har vært godt besøkt.
Nettverksstyret
Nettverket ledes av et styre på til sammen 13 medlemmer. For å planlegge kommende
aktiviteter er det avholdt 2 styremøter i løpet av året. I tillegg holder medlemmene kontakt pr.
mail.
Nettverksstyret består i dag av: Narve Jordheim (leder), Gyro Sølvsberg, Elisabeth Ege, Tove
Kaiku, Geir Hagberg, Lise Justad, Nina Prestegard, Heidi Karin Monsen, Daniel Amir, Jan
Georg Kristiansen, Carl Fredrik Rygh Bø, Rabbe Lund og Trine Lise Knutsen (styrekontakt).

MARKEDSFØRINGSNETTVERKET
Markedsføringsnettverket er nettverket for alle som interesserer seg for markedsføring. Vår
ambisjon er å skape en levende møteplass, der du kan treffe andre som interesserer seg for
fagområdet. Nettverket legger vekt på relasjonsbygging og muligheter for å treffe interessante
personer å dele kunnskap og erfaring med.
Aktiviteter i 2012
Markedsføringsnettverket har i 2012 arrangert 5 medlemsmøter med stor interesse og mange
påmeldte. Styret jobber sammen og møtes fast 4 ganger i året: 2 oppstartsmøter og 2
planleggingsmøter med middag. I tillegg holder vi kontakt på e-post, telefon og på
medlemsmøtene.
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Nettverksstyret
Vi er et aktivt styre på 5 personer som sammen har ansvaret for å videreutvikle nettverket,
planlegge og gjennomføre nettverkstreff og medlemsmøter. Styret har i 2012 vokst med 2 nye
styremedlemmer, og det er en stor interesse fra medlemmer til både medlemsmøtene og som
ønsker å engasjere seg aktivt i nettverket.
Styret i Markedsføringsnettverket har i 2012 bestått av følgende personer: Peder Edvardsen
(leder), Atle Følgesvold, Johanna Rönnblom, Kristian Wulfsberg Majer (fra høsten 2012), Lene
D. Nilsen (fra årsskiftet 2013) og Ingunn Steinsland Kristiansen (styrekontakt).

STYRENETTVERKET
Medlemmene i styrenetteverket har en felles interesse i fagområdet styrearbeid. Nettverksstyret
ønsker at møtene også er en møteplass for medlemmene, og starter derfor med 30 minutter
”mingling” og lettere servering. Målsettingen med medlemsmøtene er å finne tema som fanger
opp strømninger i tiden, samt har innhold som vi mener medlemmene kan ha praktisk nytte av.
Styrenettverket har ca 135 medlemmer per desember 2012, og oppslutningen er stabil.
Aktiviteter 2012
I 2012 har Styrenettverket avholdt 4 medlemsmøter i. Ett planlagt møte på Operaen i samarbeid
med Kulturnettverket våren 2012 måtte avlyses på grunn av kostnader med avvikling og problem
med å skaffe alternative profilerte innledere fra kulturlivet.
Avholdte Medlemsmøter:
Torsdag 19. April 2012: Styrearbeid – hvordan hente penger til innovasjon
Innledere: Seriegründer Eirik Næss-Ulseth og Innovasjon Norge ved Toril Mølmen
Antall påmeldte/møtte: 24/20
Tirsdag 18. September 2012: Hvordan et styre kan skape verdier
Innleder: Morten Huse, professor ved BI på Avd. for Innovasjon og Økonomi
Antall påmeldte/møtte: 33/30
Tirsdag 16. Oktober 2012: Styrets rolle versus administrasjonen – får vi effektiv
ressursutnyttelse?
Innleder: Ida Børresen – Direktør Stortinget
Antall påmeldte/møtte: 35/18
Mandag 12. November 2012: Bedriftskultur og Corporate Identity
Innleder: Arne Hjeltnes
Antall påmeldte/møtte: 46/35
Nettverksstyret
Består i dag av: Jan L. Andersen (leder), Wenche Kristiansen Johre, Nina Elisabeth Hornnæss og
Anne Ombye (permisjon). Nettverksstyret vil med virkning mars 2013 bli styrket med Pål
Alexander Gaure.
Styrekontakt: Unnar Aarsæther.
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NETTVERK FOR ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING
Nettverket ønsker å bidra til kompetanseoverføring av temaer relatert til virksomhetsstyring samt
skape en god og interessant arena for nettverksbygging.
Ambisjon for gjennomføring av nettverksmøter er 2 ganger per halvåret. Nettverk for Økonomi
og Virksomhetsstyring har i tillegg til medlemsarrangementer en Linkedin gruppe.
Linkedingruppen brukes til å promotere arrangementer samt som en arena for faglige
diskusjoner. Blant medlemmene er det studenter, arbeidstakere og rekrutteringsfirmaer godt
representert. Derfor ser nettverksstyret denne gruppen som en god mulighet for ECONA sine
medlemmer til å vise seg frem.
Aktiviteter 2012
Totalt gjennomført 3 arrangement, hvorav kun ett arrangement 2. halvår 2012 da mye av
nettverkets tid i periode gikk med til å planlegge et større arrangement i februar 2013.
Nettverket holder arrangementene sine i KPMG sitt auditorium på Majorstuen.
Nettverk for økonomi og virksomhetsstyring leverte i august inn forslag til hvordan prosessen
rundt kåringen av årets økonomileder kan bli enda bedre, og nettverket håper å kunne bidra der
ECONA-ledelsen ønsker det i denne prosessen.
Gjennomførte nettverksmøter:
Februar:
Tema for kvelden var ”The Business case in Business Intelligence”.
Økonomi- og virksomhetsstyringsnettverket invitert TINE og Skatteetaten, to virksomheter med
ulik innfallsvinkel til Business Intelligence, men som samtidig har hatt det samme fokuset på å ta
i bruk løsningene og ta ut gevinstene - både planlagte og ikke planlagte. 83 personer deltok.
April:
Tema for kvelden var ” Miljø- og samfunnsansvar: En forutsetning for økonomisk suksess”.
Yara International v/ CCO Yara, Bente G.H. Slaatten, og Per Sandberg (Vision 2050) snakket
om sustainability/CSR/miljø- og samfunnsansvar. Det var 26 personer på dette arrangementet.
September:
Tema for kvelden var ”Outsourcing av regnskapsføring”. Tormod Sæbø fra Konserninnkjøp i
Posten Norge fortalte om hvorfor og hvordan fra deres 3. generasjons outsourcingsprosjekt i
2009/2010. Det var 45 personer på dette arrangementet.
Nettverksstyret
Nettverksstyret har avhold 6 styremøter i 2012.
Nettverksstyret 2012: Henrik Nokhart (leder), Siri Skollerud-Blegen, Ragna Bruland, Christian
Fredrik Breivik Mathisen og Anders Moe Espen Almlid. Eneste endring i 2012 er at Kristian
Fellkjæer har gått ut av styret.
Styrekontakt: Unnar Aarsæther.
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«INAKTIVE» NETTVERK I 2012
Nettverket for offentlig ansatte var det eneste nettverket som var «inaktivt» i 2012.

NETTVERKET FOR OFFENTLIG ANSATTE
Nettverket skal ha fokus på siviløkonomers rolle i offentlig sektor - innovasjon, prosjektledelse
og økonomistyring. Målet er å tilby en arena for faglig og sosialt påfyll for medlemmer fra alle
deler av offentlig sektor.
Tidligere møter har hatt følgende temaer:
.
Siviløkonomers rolle i offentlig sektor
.
Prosjektledelse
.
Lønn som virkemiddel
.
Å arbeide i skjæringspunktet mellom fag og politikk
.
Økonomistyring i offentlig sektor
.
Hva kan vi lære fra privat sektor?
Nettverksstyret forsvant i løpet av høsten 2011. Siste styremøte var i oktober 2011 og siste
nettverksstyremedlem meldte seg ut i mai 2012. Styrekontakt er Agathe Rialland.
Styret i Econa Oslo/Akershus har forsøkt å rekruttere potensielle styremedlemmer for offentlig
nettverket, bl.a. gjennom annonse i Oslo Økonomen.
Det er en person som har meldt seg som fremstår motivert og klar til å styre nettverket. Han
foreslår å spisse fokuset for nettverket, dvs. velge mellom offentlig- og kommunesektor før man
går videre med rekruttering av nettverksstyre og planlegging av møter.
Videre rekruttering er planlagt fulgt opp våren 2013. Intensjonen er å finne minst 2
styremedlemmer i tillegg til leder, og å få satt opp en mer konkret plan for gjenoppstart av
nettverket.

Oslo, 19. mars 2013
Styret i Lokalavdelingen Oslo og Akershus
ved Lokalavdelingsleder Catherine Munkvold
Vedlegg:
1. Tabell med oversikt over avholdte møter og arrangement for medlemmer
2. Regnskap og balanse
2. Revisors beretning
3. Valgkomitéens innstilling
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