Årsberetning for 2019
1. Innledning
Antall medlemmer lokalt pr. 31.12.2019 var 1.227, det er 152 (-15 året før) flere enn i 2018
(1.075) som gir en vekst på 14 % mot en reduksjon på 1,38 % i 2018. I tillegg er det 188
studentmedlemmer mot 168 i 2018 som gir en vekst på 12 %, mens det året før var reduksjon
på 19,14 %.
Econa nasjonalt hadde 23.581 medlemmer ved utgangen av 2019 mot 21.070 i 2018. Dette gir
en netto medlemsvekst på knappe 12 %.
Rogalandsavdelingen har i 2019 initiert et større samarbeid mot UiS, der vi sporadisk har støttet
Econas studentforening og påbegynt en strategi for økt samarbeid i 2020. Vår støtte fra Econa
sentralt er kun relatert til ordinære medlemmer. Econa sentralt følger også opp direkte mot
UiS.
Vi vil fortsatt arbeide for økt medlemsoppslutning ved å tilby interessante temaer og nye sosiale
nettverksarrangementer. Vi vil i 2020 ha intensjoner om å fortsette samarbeidet med andre
foreninger (TEKNA, Samfunnsøkonomene, NIMA og andre). Disse kan også være en viktig kilde
til temaer og foredrag for våre medlemmer.
Nettverksgruppen i Haugesund ble formelt godkjent fra Econa sentralt i 2012, og er en god
støttespiller for medlemmene i nordfylket. Gruppen har dog ikke hatt tilfredsstillende mengde
lokale arrangementer av sosial og faglig karakter. 2020 blir forhåpentligvis et år som kan snu
trenden på lav aktivitet i nordfylket.
Medlemmet selv er ansvarlig for oppdatering av personlige data sentralt. Dialogen med
medlemmene foregår nå i hovedsak over e-post. Econa sentralt sender ut e-post med
påmeldingsmulighet for det enkelte medlem.
Innkalling til årsmøtet skal være sendt elektronisk senest to uker før det skal avholdes. Denne
ble sendt ut i 5. februar 2020 fra Econa sentralt.
Programmet for 2020 vil også i sin helhet bli sendt ut elektronisk gjennom Econa sentralt for
hvert arrangement. Programmet består både av sosiale og faglige temaer.
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2. Styret 2019
Styresammensettingen har vært som følger:
Rolle
Leder:
Nestleder:
Økonomileder:
Assisterende økonomileder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Hvem
Simen Zeiler
Gaute Ueland
Per Kristian Røsandhaug
Bjørn Munthe
Christine Manuela Drange
Inger Johanne Riisdal
Linn Beate Marthiussen
Monica Nordhus

5 styremøter har blitt avholdt i løpet av året, i tillegg har styret hatt elektronisk dialog ved
behov. Det har ikke vært dissens eller vesentlig uenighet i styret. Det interne samarbeidet og
rollefordelingen har fungert godt. Det er en utfordring knyttet til nyrekruttering til styre –
samtidig som kontinuitet og godt kontaktnett er viktig for intern effektivitet og resultat.
Styret deltar på ulike felles Econa-møter når tiden tillater det. I 2019 har lokalstyret vært
representert ved representantskapsmøtet og Econa forum. Foreningen dekker alle utgifter ved
deltakelse på Econa-arrangementer initiert sentralt.
3. Faglig og sosial aktivitet
Styrets målsetting er fortsatt å øke interessen for foreningens aktiviteter, dvs. å øke deltagelsen
på arrangementene, samt å opprettholde et godt faglig nivå på disse.
Videre ønsker vi å kunne gi et bredere tilbud til våre medlemmer, også utover de planlagte
programmene. Styret ser seg fornøyd med arrangementene og mener tilbudet har vært variert
og av god kvalitet.
Deltagelsen på medlemsmøtene og temakveldene har vært variabel gjennom året. Deltakelsen
er svært avhengig av temavalg. Foreningen har som tidligere år vektlagt arrangementer med
muligheter for å ta med seg en venn, samboer eller ektefelle.
I 2019 har styret dessverre måttet utsette en del arrangement grunnet sykdom,
fødselspermisjon, utilgjengelige foredragsholdere og ikke minst det faktum at styret har sett seg
nødt til prioritere tid og fokus for å få på plass vedtekter og avklare retningslinjer fra Econa
sentralt. 2020 er allerede godt i gang og det er p.t. sendt invitasjon til 4 faglige arrangement.
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Følgende arrangementer er avholdt i løpet av året (S – sosialt, F- faglig):
Våren:
20.februar – årsmøte (F)
Årsmøtet for 2018 ble avholdt hos restaurant nOi 12 påmeldte.
08.mars – vinsmaking (S)
Det ble forelest om vin og servert mat. Avholdt i Klubben (Det Stavangerske Klubselskab).
Fulltegnet med 100 deltakere.
09. mai – Slik blir du headhuntet gjennom LinkedIn (F)
25 påmeldte

Høsten:
24.oktober – Oilerskamp og foredrag med tidligere TED X taler, Josh Stinton (F/S)
En unik opplevelse i Oilers egen VIP losje. Inspirerende foredrag fra tidligere TED X taler, Josh
Stinton, med et nydelig måltid før kampen mellom Oilers og Grüner.
25 påmeldte + venteliste
30. november – ARRANGEMENT SOSIALT
Kinoforestilling: «Knives Out» i Stavanger (S)
108 påmeldte
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Regnskap for 2019
Regnskapet for 2019 viser et underskudd på NOK 42 313.• 2018 – overskudd på NOK 123.414.Egenkapital (EK) pr. 31.12.2019 er NOK 251.476.• 2018 var EK NOK 293.788.I henhold til Regnskapsloven § 3-3a bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet med
forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet er forelagt og godkjent av revisor. Alle konteringer
har bilagsdokumentasjon.
Regnskapet fremlegges på årsmøtet. Styret har ingen økonomisk godtgjørelse for sine verv, men
gis prioritet ved arrangementer hvor det er en gitt begrensning i antall deltakere dersom
styremedlemmet er påmeldt. I tillegg har styret mulighet til en middag i året som belønning for
innsats.
Stavanger 19. februar 2020

Simen Zeiler

Bjørn Munthe

Inger Johanne Riisdal

Monica Nordhus
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