Årsberetning
Econa Trøndelag
2019

Sensitivity: Internal

Styrets arbeid
Styret i Econa Trøndelag har ansvar for å planlegge og arrangere faglige og sosiale arrangementer for
medlemmene i Trøndelag. Styret var i 2019 sammensatt som følger:
Styremedlemmer
Ellen Kristine Støre Govatsmark – Styreleder
Louise N. Green, Nikolas Adam, Mads Hermod Heimgard, Mathias Sivertsen, Monica Gjørv Steneng, Morten
Antonsen og Dag-Erik Engø (varamedlem).
Valgkomite: Ingrid Spjelkavik, Rannveig Helene Pedersen og Monika Vikhammer
Revisor: Espen Bremseth
Styret for Econa Trøndelag fikk tre nye medlemmer i 2019.
Det nye styret har brukt tid på å bli kjent og finne form på arrangementer og aktiviteter som vil engasjere
og gi glede til våre medlemmer. Dette arbeidet vil fortsette også i 2020.
Oppgaver
Det ble avholdt 7 styremøter i 2019. Flere fra styret deltok på Econa Forum i september. Styreleder deltok
på Econas representantskapsmøte i mai.
Vi har for øvrig fordelt oppgaver i styret slik at vi prøver å ha en jevn arbeidsbelastning på
styremedlemmene.

Medlemsutviklingen
Econa Trøndelag er en region i vekst. Antall medlemmer har økt fra 559 i 2007 til 1070 ordinære
medlemmer og 298 studentmedlemmer når vi gikk inn i 2020. Vi er svært godt fornøyd med
medlemsutviklingen det siste året, da antall ordinære medlemmer økte med 92, noe som tilsvarer en
medlemsvekst på 9,4 % og studentmedlemmer har økt med over 30 %. I 2020 jobber vi for å fortsette den
gode utviklingen.

Arrangementer 2019
Det er et mål for styret at vi skal ha en god blanding av faglige og sosiale arrangementer for medlemmene
der enkelte av disse vil være åpne for studentene. Videre er det et mål å gjennomføre enkelte
medlemsaktiviteter som egner seg for barnefamilier. I 2019 har styret laget aktivitetsplaner for både
halvår og år som gjør at vi klarer å planlegge typen arrangementer og få disse jevnt fordelt på type og
tidspunkt på en god måte. Vi har forsøkt å få til en god variasjon i programmet og det har generelt vært
godt fremmøte på arrangementene.

Foredrag med Frode Thuen - faglig arrangement
I januar hold fast spaltist i Aftenposten og psykolog Frode Thuen foredraget «To liv på en gang» om
hvordan skape balanse i livet. Populært foredrag, der over 60 medlemmer deltok på arrangementet.
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Teaterforestilling Tordenskjold - sosialt arrangement
Teaterforestillingen Tordenskjold ble arrangert i februar. Arrangementet startet med en buffet med pasta
og pizza på utestedet Øx, før vi gikk til teateret for å se forestillingen Tordenskjold. Vi var totalt 25
deltagere, som alle virket å være fornøyd med kvelden.

Høyt og lavt - Klatrepark - Familiearrangement
Det ble arrangert familiedag hos Høyt og lavt på Leangen i mai. Arrangementet var lagt opp til at våre
medlemmer kunne ta med seg sine familier inkludert barn. Høyt og lavt stilte med utstyr og rask kursing
av sikkerhetsrutinene, før deltakerne gikk ut i parken på eget initiativ. Mens medlemmene var ute i parken
ble det grillet pølser og varmet pizza på uteområdet. Arrangementet var meget populært og
deltakerantallet endte på 57.

Excel-kurs for Økonomer- faglig arrangement
Den 6. juni 2019, ble det arrangert Excelkurs for økonomer. Dette kurset gir en god innsikt i ulike metoder
for å arbeide effektivt med Excel. Det er et intensivt kurs for både nybegynnere og mer avanserte Excel
brukere. Det brukes mange praktiske eksempler som viser hva man virkelig kan få til i Excel, enten man
arbeider med formler, lister eller store Excel modeller. Kurset er utviklet av Helge Klungland som er en av
Norges desidert beste instruktører innenfor sitt felt. Arrangementet var fullbooket.

Konsert med Gitarkameratene under Olavsfestdagene med middag på ØX sosialt arrangement
Det har blitt tradisjon for Econa Trøndelag å ha et arrangement under Olavsfestdagene, og i år inviterte vi
medlemmene til middag på ØX etterfulgt av konsert med Holm, Lind, Fuentes og Nilsen. Arrangementet
ble fullbooket, og det var god stemning denne varme augustkvelden i Trondheim.

Mat og Vinkveld på To rom og kjøkken - sosialt arrangement
Det ble arrangert en vin- og matkveld på To Rom og Kjøkken i oktober. Vi smakte på flere forskjellige
viner og fikk servert en 3-retters middag. Arrangementet ble fullbooket på kort tid og 30 medlemmer
deltok.

Julekino – Snekker Andersen og Julenissen - familiearrangement
1. desember ble det arrangert julekino for våre medlemmer med barn. Vi startet adventstiden med å se
filmen «Snekker Andersen og Julenissen - den vesle bygda som glømte at det var jul», og leide en egen
kinosal med plass til 70 personer. Alle fikk servert brus og popcorn da de kom. Dette var et svært
populært arrangement, som ble fullbooket i løpet av kort tid.

Julekonsert Kurt Nielsen - sosialt arrangement
En annen tradisjon vi har i Econa Trøndelag er et årlig julearrangement. Denne gangen inviterte vi på
middag på Cowsea, etterfulgt av julekonsert med Kurt Nilsen i Olavshallen. Arrangementet var populært,
og ble utsolgt på kort tid. Julearrangement er noe vi kommer til å fortsette med.
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Samarbeid
Vi har i 2019 har vi fortsatt det gode samarbeidet med Danske Bank.

Regnskap

Kommentarer til regnskapet
Inntekter for regnskapsåret 2019 var på 249 962 NOK og utgifter på 144 428 NOK. Resultatet for 2019
viser et overskudd på 105 534 NOK. Fokus var å gjennomføre aktiviteter som våre medlemmer har glede
av, rekruttere nye medlemmer og bygge opp egenkapital. Vi snudde fra underskudd i 2018 til overskudd i
2019.
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Styret - Trondheim, 3. mars 2020

Ellen Kristine Støre Govatsmark
Styreleder
Louise N. Green
Styremedlem

Mads Heimgård
Styremedlem

Nikolas Adam
Styremedlem

Mathias Sivertsen
Styremedlem

Morten Antonsen
Styremedlem

Monica Gjørv Steneng
Styremedlem
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