Årsmøte i Econa Nordland
Tid: torsdag 17. februar 2011 kl. 19:00 - 22:00
Sted: Restaurant Smak (2. etg), Dronningens gt. 26, Bodø
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Årsmøtet avsluttes i henhold til tradisjonen med skreimiddag. Det er ingen egenandel på
maten for våre medlemmer. Vi praktiserer bindende påmelding pga. maten.
Påmelding skjer til kjersti.bye.pedersen@nfk.no senest 14. februar 2011.
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!
Med hilsen
Styret i Econa avd. Nordland

Sak 2: Årsberetning for 2010
Styret har i 2010 bestått av:
Leder Kjersti Bye Pedersen, Nordland fylkeskommune
Nestleder Roger Vikran, Fokus Bank
Styremedlem Gunnhild Juliussen, Nordlandsbanken
Styremedlem Marlen Andersen, Kunnskapsparken Bodø
Styremedlem Merete Holm, Radisson Blu
Studentmedlemmer Petter Størksen og Martin Laukvik, HHB
Revisor har vært Harald Skodvin, Bring

2010 oppsummert
Det har vært god aktivitet i lokalforeningen også i 2010. Vi har gjennomført i alt 6 egne
arrangement det siste året og det har vært bra oppmøte. I tillegg sendte vi ut invitasjon til tre
andre arrangementer som ble avlyst grunnet dårlig oppslutning.
Det var satt opp Excel-kurs i Bodø 15.-16. november i 2010 i regi av Econa KAN, men dette
ble dessverre avlyst, da det kun var to påmeldte.
Nordlandsavdelingen har deltatt på 2 representantskapsmøter med sine ordinære
representanter samt styreleder og studentrepresentanter. Vi har i 2010 for sjette gang delt ut
pris til årets student og opplever at dette er en pris som henger høyt og som blir verdsatt både
av studenter og av Handelshøgskolen i Bodø. Medlemsmassen i Nordland har økt noe i
forhold til fjoråret.
Foreningen endret den 4. november 2010 nytt navn fra Siviløkonomene til Econa. Foreningen
opplever sentralt at innmelding av nye medlemmer øker jevnt.
Styret er tilfreds med tilstanden i lokalavdelingen i forhold til våre målsettinger og ønsker å
fortsette videre det gode arbeidet i avdelingen.

Medlemmer
Oversikt per 01.01.2011 viser at Econa Nordland har totalt 735 medlemmer, mot 732 på
samme tid i fjor. Herav er 469 ordinære medlemmer, mot 458 på samme tid i fjor. Vi har 266
studentmedlemmer, mot 280 studentmedlemmer på samme tid i fjor.

Arrangement i regi av lokalavdelingen
Årsmøte, Restaurant Svendgård’s Bodø:
Årsmøtet ble gjennomført 17. februar med 22 deltakere. For tredje år på rad ble årsmøtet
avholdt på Restaurant Svendgård’s. Statuttene for Stipendfondet ble endret. Møtet ble på
tradisjonelt vis avsluttet med en utmerket skreimiddag.
Praktisk Styrearbeid – Lyst På, Bodø:
Torsdag 8.april arrangerte lokalavdelingen i Nordland et foredrag om styrearbeid i praksis
etterfulgt av tapas på "Lyst På". Eirik Sørgård, daglig leder i Pronord som forvalter KapNord
Fond AS og SINAS AS holdt foredrag basert på hans erfaring innen styrearbeid.
Arrangementet ble raskt fullbooket med 25 personer og hadde venteliste.
Smugtitting – Lyst På, Bodø:
Administrerende direktør Anita Roarsen var i Bodø den 14. september og presenterte nytt
navn og ny kommunikasjonsplattform for Econa. Arrangementet ble avholdt på Lyst På, og
ble avsluttet med tapas. Det var 20 deltakere tilstede.
Sea-rafting til Saltstraumen etterfulgt av sosialt samvær på Peppes Pizza, Bodø:
Lokalavdelingen startet høsten med et sosialt arrangement den 21. september, hvor Stella
Polaris tok oss med i rib til Saltstraumen. Arrangementet var fulltegnet (50 personer) og både
ordinære medlemmer og studentmedlemmer deltok på turen. Det var en kjempeflott tur i fint
høstvær. Arrangementet ble som vanlig svært vellykket og ble avsluttet på Peppes Pizza.
Kinokveld ”Wall Street 2 – Money never sleeps”, Fram Kino, Bodø:
Lokalavdelingen inviterte både ordinære medlemmer og studentmedlemmer til kinokveld med
den nye filmen ”Wall Street 2 – money never sleeps”. 60 plasser ble reservert og
arrangementet ble fullbooket. Før filmen møtte alle på Sydøst hvor Siviløkonomene spanderte
første runde. Arrangementet ble svært vellykket.
Juleavslutning på Bjørk Restaurant – 5-retters middag med cognac-smaking, Bodø:
Den 18. november ble det avholdt juleavslutning for Econa. Det ble først avholdt en kort
presentasjon av ny kommunikasjonsplatform for Econa, ved Ketil Sundelin som sitter i

Econas styre sentralt. Etter gjennomgangen ble det servert 5-retters middag, med påfølgende
cognac-smaking. Det var 26 påmeldte til arrangementet. På grunn av tekniske problemer i
forbindelse med påmelding, var det flere oppmøtte enn registrert, uten at lokalforening var
informert. Det kom til sammen 28 personer, uten at det skapte noen problemer.
Arrangementet ble svært vellykket.
Nordlandsavdelingen har med dette gjennomført 6 arrangementer for våre medlemmer. I
tillegg ble det sendt ut invitasjon til følgende 3 arrangementer;
1) 3. mars 2010 – ”Ta grep om egen karriere” med Petter A. Knudsen fra Personalhuset
2) 5. mai 2010 – Handelshøgskolen i Bodø – ”Utvikling med vekt på integrasjon,
kreativitet og livskvalitet”
3) Juni 2010 – makroseminar med DnB Nor og tur med Faksen.
Den sosiale rammen rundt våre arrangement er noe våre medlemmer setter pris på, og det er
positivt for nettverksbygging.
Styret har i tillegg vært representert på følgende arrangement i tilknytning til studentgruppa i
Siviløkonomene og Handelshøgskolen i Bodø:
• Avslutningsmiddag Econa HHB (studentgruppen), Handelshøgskolen i Bodø, 20.
mai 2010
• Avslutning Master/Siviløkonomstudenter, Handelshøgskolen i Bodø/Bankett
Radisson Blu, 28. mai 2010. Tale både fra Econa sentralt og Econa Nordland.
• Åpning av studieåret m/overrekkelse av pris til ”Beste student 2010” Raimond
Eliassen, Handelshøgskolen i Bodø, 17. august 2010.

Vårt arbeid internt i Econa Nordland
Styret i Econa Nordland har i 2010 avholdt 7 styremøter.
Styreleder Kjersti Bye Pedersen deltok på representantskapsmøte våren og høsten 2010.
Det var valg til nytt representantskap i 2010. I regionen Trøndelag og Nord-Norge velges det
inn totalt tre representanter, og en av de nyvalgte er fra Nordland, Anita Eriksen (Universitetet
i Nordland). Det er i tillegg en representant fra Troms og en fra Sør-Trøndelag.

Sak 3: Regnskap og revisjonsberetning for 2010
Lokalavdelingens overskudd for 2010 ble på kr. 8 480 - mot kr. 20 414 i 2009.
Det er etter styrets oppfating ikke noe mål at lokalforeninga skal gå med størst mulig
overskudd, så styret har derfor valgt å ikke ta egenandel på de fleste arrangementene som er
arrangert.
Egenkapitalen ved utgangen av 2010 er på kr. 605 980, hvorav kr. 242 496 er fri egenkapital.
Styret sier seg tilfreds med årsresultatet og egenkapitalsituasjonen og foreslår at overskuddet i
sin helhet settes av på stipendfondet. Stipendfondet vil da etter årsavslutningen være på kr.
363 484.

RESULTAT 2010

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter (note 1)
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER
Administrasjonskostnader
Tap på fordringer
Arrangementskostnader
Sum driftskostnader

31.12.2010 31.12.2009
76 424
70981
32 000
15000
108 424
85981

31.12.2008
65 878
40 420
106 298

-4 733
0
-106 680
-111 413

-414
0
-76224
-76638

(7 223)
(88 845)
(96 068)

DRIFTSRESULTAT

-2 989

9343

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansposter

11 609
-140
11 469

11192
-121
11071

28 194
(86)
28 108

ÅRSRESULTAT

8 480

20414

38 338

Disponering av årsresultat
Avsatt stipendfond (note 2)
Avsatt fri egenkapital
Sum disponering

8 480
0
8 480

20414
0
20414

38 338
38 338

10 230

NOTER TIL REGNSKAPET

2010

Note 1 Kontingentinntekter
Kontingentinntektene er fastsatt av Representantskapet.
Note 2 Disponering av årsresultat
Årsoverskuddet avsettes i sin helhet til stipendfondet.
Utvikling av Stipendfondet 2010:
IB pr. 01.01.2010
Utbetaling av stipendfondet
Disponering årsresultatet 2009
UB pr. 31.12.2010

371
-16
8
363

933
929
480
484

BALANSE 2010
EIENDELER

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Bank - "Bedriftskonto"
Bank - "Særvillkår margin"
Bank - "Garantert sparing"
Bank - "Plasseringskonto"
Bank - "Sparekonto"
Kundefordringer
Annen fordring
Sum omløpsmidler

96 529
489 450
0
0
0
20 000
0
605 980

116 458
477 971
0
0
0
20 000
0
614 429

139 498
508 331
647 829

SUM EIENDELER

605 980

614 429

647 829

GJELD OG EGENKAPITAL
Påløpte kostnader
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld

Stipendfond
Fri egenkapital
Sum egenkapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
0
0
0

7 099
0
7 099

5 704
5 704

363 484
242 496
605 980

371 933
235 397
607 330

351 519
221 791
573 310

605 980

614 429

579 014

REGNSKAP - BUDSJETT 2010
Budsjett 2010

Pr. 31.12.2010

71 000
30 000
101 000

76 424
32 000
108 424

5 424
2 000
7 424

(5 000)
(100 000)
(105 000)

(4 733)
(106 680)
(111 413)

267
(6 680)
(6 413)

DRIFTSRESULTAT

(4 000)

(2 989)

1 012

Finansinntekter
Finanskostnader
Nto. Finansposter

14 000
(150)
13 850

11 609
(140)
11 469

(2 391)
10
(2 381)

ÅRSRESULTAT

9 850

8 480

(1 370)

DRIFTSINNTEKTER
Kontingent
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Administrasjonskostnader
Arrangementskostnader
Sum driftskostnader

BUDSJETT 2011
DRIFTSINNTEKTER
Kontingent
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Administrasjonskostnader
Arrangementskostnader
Sum driftskostnader

80 000
30 000
110 000

(5 000)
(110 000)
(115 000)

DRIFTSRESULTAT

(5 000)

Finansinntekter
Finanskostnader
Nto. Finansposter

12 000
(150)
11 850

ÅRSRESULTAT

6 850

Diff.

Sak 4: Strategi og handlingsplan 2011
Med bakgrunn i Econas strategi har styret utarbeidet en handlingsplan for 2011 for arbeidet i
lokalavdelingen. Planen er utarbeidet av styret i Econa avdeling Nordland. Strukturen bygger
i hovedsak på administrasjonens rammeverk.
Handlingsplanen gir føringer for lokalstyrets arbeid, forplikter lokalstyret både i forhold til
medlemmene og administrasjonen, og viser samtidig hvilken retning lokalavdelingen ønsker å
gå i.
Med en visjon som sier at Econa skal være en:
" Partner for samfunnsbyggende verdiskaping"
må vi som lokalavdeling tenke gjennom våre oppgaver og aktiviteter. Kjerneverdiene
kompetent, dynamisk og etisk skal gjelde også i vårt arbeid. De strategiske pilarene gir
føringer for våre aktiviteter i Nordland, og disse pilarene er:
•
•
•

Ivareta og styrke medlemmenes økonomiske og karrieremessige interesser
Skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som styrker økonomers faglige, personlige
og samfunnsmessige engasjement
Påvirke samfunnets utvikling innen økonomi og ledelse, men også andre områder
hvor økonomer har kompetanse

Handlingsplanen skal reflektere dette, og vil bli gjennomgått på årsmøtet.

Sak 5: Stipendfondet 2010
Stipendfondets statutter ble endret på årsmøtet i 2010. Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak 1:
Endring av statutter for Stipendfondet, §1 fra:
”Stipendfondets formål er å gi stipend til siviløkonomer i avd. Nordland som ønsker å
ta videreutdanning, fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme arbeids- og
næringslivet i Nordland til gode.”

Endring av statutter for Stipendfondet, §1 til:
”Stipendfondets formål er å gi stipend til ordinære medlemmer av Siviløkonomene
avd. Nordland, som ønsker å ta videreutdanning, fortrinnsvis med sikte på at
kunnskapene skal komme arbeids- og næringslivet i Nordland til gode.”
Vedtak 2:
Følgende endring av statutter for Stipendfondet, §2 – andre avsnitt, ble vedtatt:
”Med videreutdanning menes formalutdanning som gir studiepoeng, med eksamen på
høgskole eller universitet. Studiet skal være en påbygging i bredde eller dybde på
kandidatenes tidligere utdanning som oppfyller krav til medlemskap i Siviløkonomene
og kan således ikke være fagkurs på lavere grads utdanning.”
1. Innføring av to årlige søknadsfrister
Forslag til endring av statuttenes §3 Utlysing av stipend fra:
”Søknadsfrist for stipendet er 15. april hvert år. Utlysing, samt bekjentgjøring av
tildeling, skal skje i organ som når alle medlemmene i Nordland.”
Forslag til endring av statuttenes §3 Utlysing av stipend til:
”Søknadsfrist for stipendet er 15. februar og 15. september hvert år. Utlysing, samt
bekjentgjøring av tildeling, skal skje i organ som når alle medlemmene i Nordland.”
Vedtak: Styrets forslag til endring av statuttenes §3 ble vedtatt.
Styret for Stipendfondet har i 2010 mottatt 4 søknader, hvorav 3 er innvilget. Det ble totalt
utdelt kr. 16 929 i stipend mot kr. 0 i 2009.
Styret for stipendfondet har bestått av:
• Roger Vikran – nestleder Econa Nordland
• Frank Lindberg – dekan Handelshøgskolen i Bodø
• Heidi Øyvann – DIPS ASA

Sak 6: Valg
Valgkomiteen for Econa Nordland fremmer følgende forslag til valg av styremedlemmer på
årsmøtet 17. februar 2011:

a) Valg av styre
Leder
Nestleder
Styremedlemmer:

Kjersti Bye Pedersen, Nordland fylkeskommune (gjenvalg) – velges for
2 år
Roger Vikran, Fokus Bank (gjenvalg) – velges for 2 år
Gunnhild Juliussen, Nordlandsbanken (ikke på valg)
Marlen Andersen, Kunnskapsparken Bodø (ikke på valg)
Merete Holm, Radisson Blu (ikke på valg)

I tillegg skal studentene velge 2 representanter til styret.

b) Valg av revisor
Som avdelingens revisor foreslås:

Harald Skodvin, Bring (gjenvalg)

c) Valg av vararepresentant til Representantskapet i 2011:
1.
2.
3.
4.

vara: Roger Vikran
vara: Gunnhild Juliussen
vara: Marlen Andersen
vara: Merete Holm

d) Valg av valgkomité
Styret foreslår følgende når det gjelder valg av valgkomité:
Berit Wilhelmsen (leder), NordlandsBanken
Per-Martin Olsen, Fokus Bank
Ingvar M. Mathisen, Bodø Havn KF
Samtlige velges for 1 år.

Bodø 3. februar 2011
Styret i Econa Nordland

Kjersti Bye Pedersen
leder (sign.)

