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Styrets arbeid
Styret i Econa Trøndelag har ansvar for å planlegge og arrangere faglige og sosiale arrangementer for
medlemmene i Trøndelag. Styret var i 2018 sammensatt som følger:
Styremedlemmer
Ada Myhren – Styreleder
Ellen Kristine Støre Govatsmark, Rune Frantzen, Konstantina Karatzoudi, Nikolas Adam, Dag-Erik Engø Louise
Green, Mads Hermod Heimgard (varamedlem)
Valgkomite: Ingrid Spjelkavik, Tommy Aakvik Tenden, Jarle Aune
Revisor: Jørn Rørmark
Styret for Econa Trøndelag fikk to nye medlemmer i 2018. Det nye styret har brukt tid på å bli kjent og finne
form på arrangementer og aktiviteter som medlemmene vil ha glede av. Dette arbeidet vil fortsette også i 2019.
Det har vært fokus på å holde et høyt aktivitetsnivå i 2018 for å prøve å engasjere medlemmene.
Oppgaver
Det ble avholdt 7 styremøter i 2018. Flere fra styret deltok på Econa Forum i september.
Vi har for øvrig fordelt oppgaver i styret slik at vi prøver å ha en jevn arbeidsbelastning på styremedlemmene.

Medlemsutviklingen
Econa Trøndelag har hatt en fin medlemsutvikling de siste 10 årene. Antall medlemmer har økt fra 559 i 2007 til
978 ordinære medlemmer og 242 studentmedlemmer når vi gikk inn i 2019. Spesielt siden 2014 har det vært en
positiv utvikling.

Arrangementer 2018
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 2018 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.
Presentasjonsteknikk - faglig arrangement (Ellen)
Econas Svein-Egil Jørgensen holdt kurs for våre medlemmer i presentasjonsteknikk: “Hvordan vinne en
forsamling”. 17 medlemmer deltok.
Digitalisering for ledere og økonomer - faglig arrangement (Ellen)
Arrangementet ble avholdt i E.C. Dahls lokaler og formålet var at deltakerne skulle sitte igjen med hva
digitalisering handlet om, nyttige verktøy og inspirasjon for hvordan den enkelte kan jobbe med digitalisering i

egen hverdag som økonom og/eller leder. David Sagen fra BI holdt foredrag om teorien rundt digitalisering og
kom med eksempler fra små og store bedrifter. Merete Sivertsen fra NTNU fortalte om sine erfaringer fra
pilotprosjektet Robotisering RPA i NTNU’s økonomiavdeling og Stian Gårdsvoll om hvordan PwC arbeider med
digitalisering og eksempler fra prosjekter de har jobbet med. Arrangementet ble avsluttet med mingling og
buffet. 25 medlemmer deltok.
Show and tell og 3-retters middag på To rom og kjøkken - sosialt arrangement (Nikolas)
Det ble arrangert et matkurs etter metoden “show and tell” på To Rom og Kjøkken i april. Vi så på filetering og
tilberedning av fisk. Etter matkurs ble det servert et 3-retters middag. Arrangementet ble fullbooket på kort
tid og 24 medlemmer deltok.

Excel-kurs for Økonomer- faglig arrangement (Konstantina)
Den 13. juni 2018, 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 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.

Høyt og lavt - Klatrepark - Familiearrangement (Rune - Mads)
Det ble arrangert to familiedager hos Høyt og lavt på Leangen, henholdsvis mai og september. 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 60 og 65, for de to dagene. Begge gangene ble antall deltakere øket i samråd med
Høyt og lavt, da pågangen var meget stor.

Konsert med Sondre Justad og Dagny under Olavsfestdagene med middag på ØX - sosialt arrangement
(Ellen/Louise)
Arrangement under Olavsfestdagene har blitt en tradisjon for Econa Trøndelag. I år inviterte vi medlemmene
på middag på ØX etterfulgt av konsert med Dagny og Sondre Justad i Borggården. Arrangementet ble utsolgt
kort tid etter det ble lagt ut for salg. Det var 30 deltakere.

Foredrag med Erik Thorstvedt og fotballkamp på Lerkendal - kombinert arrangement (Louise)
I september inviterte vi medlemmene til foredrag av Erik Thorstvedt, hvor tema omhandlet hva næringslivet
kan lære av fotballen. Spesielt fokus var på utfordringer rundt det å være individer med egne ambisjoner som
også skal fungere som et team. Etter foredraget var det middag og fotballkamp (RBK vs Haugesund). Det var 37
deltakere på arrangementet.
Excel- kurs avansert - faglig arrangement (Konstantina)
Den 04. oktober 2018, ble det arrangert Excelkurs (Rapportering med Power Pivot/Power Query). Dette var et
intensivt kurs hvor man lærer hvordan Power Pivot brukes som et verktøy for å lage rapporter. Man lærer å
koble ulike datakilder og gjennom Power Query velge og rense data. Ved hjelp av DAX formler gjør beregninger
på tvers av kildene og får ut det en ønsker til fine formaterte rapporter.
Skatteparadisenes mørke, fascinerende verden /Uber - faglig arrangement (Ellen)

I oktober inviterte vi medlemmene til en kveld med temaet Skattetriks, skatteparadis og Uber. Danske Bank
foredro om aksjesparekonto og pensjonsparing. Sigrid Klæbo Jacobsen fra Tax Justice fulgte opp med
foredraget “ Skatteparadisenes mørke, facinerendes verden” og Ingrid Hjertaker med “Ubers skattetriks den
nye normalen”. Det var 27 deltakere på arrangementet.
Vinkurs og middag hos To rom og Kjøkken! - sosialt arrangement (Mads/Nikolas)
Det ble arrangert vinkurs i oktober. Vi smakte 7 forskjellige viner og etter vinkurs ble det servert middag.
Fullbooket arrangement og god stemning fra tidlig ettermiddag til kvelden.

Julekonsert Maria Mena med middag - sosialt arrangement (Louise og Ellen)
I November arrangerte vi førjulskveld for medlemmene med middag på Cowsea Solsiden etterfulgt av konsert
med Maria Mena i Olavshallen. Arrangementet ble solgt ut i løpet av et par timer, og det var 30 deltakere.

Samarbeid
Vi har i 2018 forsøkt å fortsette det gode samarbeidet med Danske Bank.

Regnskap

Kommentarer til regnskapet
Inntekter for regnskapsåret 2018 var på 175 642 NOK og utgifter på 462 028 NOK. Resultatet for 2018 viser et
underskudd på 286 386 NOK. Dette var et resultat på grunn av økte arrangementskostnader i 2018, som var i
tråd med styrets mål å arrangere flere arrangementer, både faglige og sosiale, for Econas medlemmer i løpet
av 2018.
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