Årsberetning for 2012
Antall medlemmer ved årets start var 172 og ved årets slutt 174 (1,15% vekst). I tilleg har Econa Telemark 41
studentmedlemmer. Lokalavdelingen har i 2012 gjennomført 5 arrangementer. 24% av lokallagets medlemmer har
deltatt på minst ett møte. Styret har i løpet av året avholdt både fysiske møter og hatt løpende kontakt per e-post og
telefon der vi har lagt opp til de lokale arrangementene, samt tatt opp relevante saker som angår foreningen lokalt
eller sentralt, herunder forberedelser til Representantskapsmøter og Konferans1.
Arrangementer:
Første medlemsmøte gikk av stabelen 13.februar i forbindelse med årsmøte 2011 med foredrag om motivasjon og
mestring ved ekspedisjonsleder, forfatter og bedriftsrådgiver Jon Gangdal. Etter gjennomført årsmøte, var 21
medlemmer samlet på tapas middag og sosialt samvær på Kafè K i Porsgrunn.
Årets første bedriftsbesøk skulle gå av stabelen 24.april hos STX Grenland Industri AS. Arrangementet ble avlyst
grunnet for lav påmelding. Arrangementet var planlagt som felles arrangement med Tekna, men det ble desverre
møtekollisjon med et Tekna fagmøte.
Vårens hovedarrangement ble nok en gang besøk på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT) 14.juni. Denne
gang valgte styret en faglig vinkling og inviterte til forestillingen «Den gjerrrige» av Moliere, en 344 år gammel
klassiker og er en helaftens komedie. I tillegg møttes 25 Econa medlemmer og følge også til teaterbuffet og sosialt
samvær på Kafè K.
Høstens første samling var vinsmaking på Villa Fløyen 7.september. Denne gangen var temaet ”5 Basis smaker / 5
viner” hvor 22 deltakere fikk teoretisk innføring og praktisk smakserfaring med forskjellige kombinasjoner
mellom mat og vin. Ikke sabling denne gangen, men nok en gang fikk Marius Johansen vist at champagne passer
til alt.
Høstens første samling var 27.september hvor vi samlet 14 medlemmer til presentasjon og omvisning i Skagerak
Energi sine nye lokaler i Porsgrunn. Presentasjonen omfattet både informasjon om Skagerak Energi som selskap,
betydning for lokalsamfunnet og prosessen for å bygge et av de mest omtalte kontorbygg i Grenland. Omvisning
ble ledet av Grethe Arntzen som har vært aktivt med fra Skagerak i forhold til utsmykking etc av nybygget.
I oktober var alt klart for interessant foredrag med nyvalgt leder for KS, Gunn Marit Helgesen, som ville holde
foredrag om sine refleksjoner om fremtidig kommunstruktur basert på sin mangeårige erfaring fra privat
næringsliv, politiker og fylkesordfører. Møtet 25.oktober ble dessverre avlyst etter kanselering fra hovedtaler.
Lørdag 3. november var det igjen duket for den tradisjonsrike Torskeaften, også i år avholdt i Brevik
Sjømannsforening sine lokaler. Vi fikk en fantastisk god torskemiddag, servert i rause porsjoner og to omganger.
Arrangementet er godt etablert hos foreningens mest aktive medlemmer, denne gang med hele 34 deltakere.
Econa opplever generelt en del frafall i medlemsmassen de første 2-3 årene etter endt studieperiode. Styret i Econa
Telemark har i 2012 tatt en mer aktiv rolle overfor de 41 studentmedlemmene. Nærmere 20% av studentmedlemmene har respondert positivt og initiert 1:1 dialoger med styremedlemmer for å diskutere forhold som
sommerjobber, master oppgaver og jobbsøking. Styret i Econa Telemark håper på denne måten å skape relasjoner
og skape medlemsnytte som bidrar redusert avgang i denne perioden.
Samarbeidet med Tekna har i 2012 ikke medført felles arrangmenter. Dette skyldes både endringer i Tekna sin
administrasjon, redusert omfang av faglige arrangementer i Econa Telemark og møtekollisjoner.
Økonomi:
Tilskuddet fra Econa sentralt utgjorde i år kr 46.606,-. Totale inntekter utgjorde 47.826 mot budsjettert 46.000.
Største utgiftspost er arrangementer med sum utgifter på 51.609,- mot budsjetter 49.000. Styret budsjetterte med
underskudd på kr 5.000, men endte opp med et underskudd på 4.637,-.
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Budsjett Regnskap

Avvik

INNTEKTER
Kontingent NSF
Andre inntekter
Renteinntekter
Sum

45 000
1 000
46 000

46 606
1 220
47 826

1 606
220
1 826

UTGIFTER
Møteutgifter
Arrangementer
Porto/konvolutter
Gaver
Bankgebyr
Sum

1 000
49 000
1 000
51 000

510
51 609
345
52 463

490
(2 609)
655
(1 463)

Årets resultat

(5 000)

(4 637)

363

Prosjektregnskap pr møte/arrangement
Årsmøte m/foredrag
PIT m/middag
STX - Avlyst
Vinaften
Skagerak
Gunn Marit Helgesen - Avlyst
Torskeaften

Budsje tt

R e gnska p

7 500
7 500
500
7 500
500
500
25 000
49 000

6 633
8 722
8 356
27 898
51 609

Avvik

867
(1 222)
500
(856)
500
500
(2 898)
(2 609)

