Årsmøte 2012 Econa, avdeling Troms og Finnmark
Vi avholder årsmøte på Bikuben Selskapsvilla,
Kirkegårdsveien 9, Tromsø, onsdag 4. januar 2012 kl. 18.00.
Etter årsmøtet serveres mølje.
Påmelding til middagen skjer via Econa sin hjemmeside (www.econa.no)
innen tirsdag 3. januar 2012.
Forslag til dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen.
Registrering av fremmøtte.
2. Styrets beretning for 2011.
3. Regnskap og revisjonsberetning for 2011.
4. Beretning og regnskap for studiefondet 2011.
5. Valg av
* Medlemmer og varemedlemmer til styret
* Fast vararepresentant til representantskapet (for lokalavdelingsleder)
* Revisorer
* Fondsstyre med personlige varamedlemmer
* Revisorer til studiefondet
* Valgkomitè
6. Presentasjon av aktivitetsplan vår 2012.
7. Diskusjon aktivitetsplan høst 2012.
8. Budsjett for 2012.

Etter at årsmøtet (ca. kl. 20.15) serveres det middag, den tradisjonelle torskemiddagen.

Vi ønsker vel møtt!
Med vennlig hilsen på vegne av styret
Mette Talseth Solnørdal
styrets leder Econa Troms og Finnmark

SAK 1 – godkjennelse av innkalling og dagsorden og valg av ordstyrer
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen.

SAK 2 – Styrets beretning for 2011
1. Foreningen generelt
Det er nå litt over ett år siden foreningen endret navn til Econa. Naveendringen kan omtales
som en suksess, og medlemsmassen har fortsatt å vokse. I dag har Econa 17 787 medlemmer
(hvorav 3 181 studentmedlemmer), mot 15 430 medlemmer (hvorav 1 850
studentmedlemmer) i fjor. Med andre ord en økning i medlemsmassen på 15,2 % i løpet av
året. Foreninga har et uttalt mål om å nå 20 000 medlemmer innen 2014 når Econa har 75 års
jubileum.
Det er allikevel en kjensgjerning at det er en utfordring for Econa å skape kjennskap til
navnet, samt etablere (kvalifisert) kunnskap om innholdet i Econa. Det jobbes derfor med å
posisjonere Econa slik at vi blant annet blir mer relevante og differensierte samt mer
engasjerende, inkluderende og tydeligere enn vi har vært før. Virkemidler som benyttes er
aktiv deltakelse i media og samfunnsdebatten, utvikling av hjemmeside og annonsering.
Siden i fjor har foreningen også fått ny styreleder, Tom Kleppestø, ny administrerende
direktør, Tom Bolstad og ny leder i KAN Econa AS, Charlotte Hveberg. Vår egen Ketil
Sundelin er på andre året medlem av foreninga sitt hovedstyre, og Hanne Eilertsen er
direktevalgt til representant.
I løpet av 2011 har Econa som nevnt fått en ny flott hjemmeside, med mål om å skape en
interaktivt nettsted. Hovedfokus har vært på en ny ”min side” funksjon. Etter hvert skal det
også bli sterkere integrasjon mellom artikler fra www.magma.no og kurstilbud på
www.kan.no. Alle oppfordres til å besøke hjemmesiden, og logge seg på ”min side”.
Hjemmesiden kan også brukes til å få oversikt over og melde seg på lokale arrangement.
Kurs og konferanseavdelingen KAN har dessverre merket at det er trange tider, og har hatt et
tøft år. Det oppfordres til at alle også i det nye året fortsetter å benytte tilbudene fra KAN.
Av foreningens mange medlemstilbud topper fortsatt lønnsstatistikken, juridisk rådgivning og
bank og forsikringsprogrammet som de viktigste og mest brukte. For mer informasjon om
medlemsfordeler kan du besøke vår hjemmeside på www.econa.no
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2. Lokalavdelingen
Medlemstall
Econa Troms og Finnmark har i dag 677 medlemmer (hvorav 177 studentmedlemmer ved
UiT). På samme tid i fjor hadde avdelinga 568 medlemmer (hvorav 101 studentmedlemmer).
Medlemsveksten for 2011 var dermed på 19 %, og dermed også høyere enn
landsgjennomsnittet. Det kan også nevnes at medlemsveksten i 2010 var tilnærmet lik.

Faglig aktivitet 2011
Årsmøtet 2011
I tradisjonen tro ble årsmøtet avholdt onsdag 5. januar 2011 i Bikubens selskapslokaler. 27
medlemmer deltok på årsmøtet og sakslisten ble gjennomgått av Mette Solnørdal, som var
møteleder. Lokalavdelinga sin aktivitet fra foregående år ble gjennomgått. Det ble også
informert om navneendringen til Econa som fant sted 4. nov 2010. Vedtektene til
lokalavdelinga ble også endret i henhold til nevnte navneendring. Regnskap og balanse for
2010 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet. Etter årsmøtet var det dekket for årets første
møljemiddag.
Hva kjennetegner godt idéarbeid i norske bedrifter?
Frokostseminaret ble avholdt tirsdag 10. mai kl. 8:00 på Radisson Blu Hotell. Totalt var det
19 stykker som deltok, og her hadde vi åpnet for å invitere med venner som ikke var medlem
av Econa. Seminaret tok for seg kreativitet og idéarbeid i virksomheter, og hvordan lykkes
med slikt arbeid i egen virksomhet. Forsker Gudrun Rudningen ved SINTEF Teknologi og
samfunn baserte seminaret på prosjektet “Idea Work” som over en treårsperiode har jobbet
med å forstå og profesjonalisere det kollektive idéarbeidet i norske bedrifter. Prosjektet var
støttet av Norges Forskningsråd, og ledende bedrifter som Statoil, Thommessen, Snøhetta,
Point Carbon og Sparebank 1 har deltatt i prosjektet sammen med internasjonale
forskningsmiljøer.
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, Vår 2011
i samarbeid med SpareBank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. Onsdag 11. mai benyttet
flere medlemmer seg av SpareBank1 Nord-Norge sitt tilbud om frokostmøte i banksalen for å
overvære lanseringen av vårens utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge.
Konjunkturbarometeret tar pulsen på den økonomiske utviklingen i landsdelen, og er en viktig
del av bankens samfunnsengasjement og bidrag til kompetansebygging. Tema for Arena var
"Den nordnorske forbrukeren”.
Filmvisning og foredrag på Verdens Teateret
Arrangement ble avholdt torsdag 16. juni kl. 17:00 på Verdens Teateret. Totalt var det 21 som
deltok og det var mulig å invitere med en venn. Arrangementet startet med en øl i kaféen før
foredraget i kinosalen. Foredraget handlet om hvordan mobilen vil bli vår nye pengebok og
foredragsholder var Senior Analytiker Peter Dahle i Telenor. I tillegg fortalte han om
prosjekter Tromsø som foregangsby for mobile kontaktløse tjenester. Etter foredraget ble
filmen “Inside job” vist. Filmen handlet om finanskrisen, og forklaret hvordan dette kunne
skje og hva som faktisk skjedde.
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Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, Høst 2011
i samarbeid med SpareBank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. Høstutgaven av
Konjunkturbarometer for Nord-Norge ble lansert mandag 7. november på et frokostmøte i
SpareBank 1 Nord-Norge sin festsal. Tema for Arena var denne gang ”Kunnskap og
innovasjon i nordnorsk næringsliv”.
Innblikk i Mack strategiske posisjonering og ølsmaking.
Arrangementet ble avholdt torsdag 17. november kl. 18:00 i kaféen i underetasjen på Tromsø
Kunstforening. Totalt var det 8 som deltok, men det var 50 prosent frafall fra de som hadde
meldt seg på. Foredraget ble presentert av Cathrine Marie Giæver produktsjef ved Mack.
Foredraget ga innblikk i Macks strategiske posisjonering, og foredraget avsluttet med et lite
ølkurs.
Sosial aktivitet 2010
Høstfesten:
Høstfesten ble avholdt i tradisjonsrike Bikuben fredag 4. november. 24 personer hadde tatt
seg tid til å nyte god mat og hyggelig selskap. Ketil Sundelin, som også sitter i hovedstyret,
fortalte kort om hva det jobbes med i foreninga sentralt, mens Trude Nisen tok opp
tradisjonen med å fortelle nye gjester om Bikuben og historien til bygget. Etter middagen ble
vi underholdt av Heidi Solheim fra Pristine med noen nydelige sanger, før vi gjennomførte det
som vi kan kalle for den tradisjonelle quizen. Mange gode historier og hyggelige samtaler
senere endte festen ikke lenge før stengetid.

3. Skatte- og Økonomikonferansen
Skatte- og økonomikonferansen 2011
Torsdag 6. januar 2011 avholdt foreningen sammen med PwC, E&Y og KPMG årets skatteog økonomikonferanse på Raddison Blu. I overkant av 100 deltok og tilbakemeldingene både
på faglig innhold og fasiliteter var gode. Vi takker revisjonsselskapene for det gode lange
samarbeidet. Konferansen ga foreningen et overskudd på kr. 22 893.

4. Studentaktiviteter
Studentene har holdt høy aktivitet gjennom hele året, og har hatt en stor økning i
medlemsmassen. Leder av Econa studentstyret, Stian Grønning, er også aktivt med i styret til
lokalforeninga. Foreninga støttet studentene med et fagintensivt kræsj-kurs før eksamen i
november.

5. Styrets aktivitet
Lokalavdelingen har avholdt 8 styremøter jevnt fordelt over året.
Konferans1, 21-22 jan 2011, er en konferanse for styremedlemmer i Econa sine
lokalavdelinger, med mål om å hente inspirasjon og dele erfaringer. Konferansen ble avhold
21-22 januar og 2 representanter fra lokalavdelingen deltok.
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Vårens representantskapsmøte ble avholdt i Drammen 29.-30. april, og høstmøtet på Losby
Gods 28.-29. oktober. Lokalavdelingen var representert ved styreleder Mette Talseth
Solnørdal. Regionvalgt representant Hanne Eilertsen var også tilstedet.
Torger Kyrrestad Strøm er både medlem av lokalstyret og er regiontillitsvalgt fra Skatt nord.
Han har blitt skolert innen hovedavtalen og hovedtariffavtalen, og er dermed en ressurs for
hele lokalavdelinga.
Alfred Bratteng vara i lokalstyret og tidligere styremedlem har gjennom sin jobb i
Skatteetaten vært i Kirkenes. I desember benyttet han anledningen til å ta kontakt med Econa
medlemmer der. Tema var Econa, medlemskap og muligheten og engasjement for økt
aktivitet i Kirkenes og Finnmark for øvrig.

6. Tillitsvalgte
Lokalavdelingen har siden årsmøtet 5. januar 2011 hatt følgende tillitsvalgte.
Styret
Styreleder: Mette Talseth Solnørdal (ikke på valg).
Nestleder: Trude Nilsen (på valg).
Styremedlem og økonomi: Andre Jensen (på valg).
Styremedlem: Torger Kyrrestad Strøm (ikke på valg)
Styremedlem: Ragnhild Eriksen Heen (ikke på valg)
Varamedlemmer (alle på valg)
Alfred Bratteng, Elin Hammervold, Øystein Kristiansen, Tomas Solstad.
Revisorer:
Saeed Zandi og Nina Johannessen (begge på valg)
Studiefondet
Leder Ketil Sundelin, personlig vara i Liv Inger Abrahamsen. (begge ikke på valg)
Styremedlem: Nils Arne Johnsen, personlig vara Martin Holm (begge på valg)
Styremedlem: Siri Hamnvik, personlig vara Stine Mathisen (begge på valg)
Revisorer:
Vibeke Larsen og Merete Eriksen (begge på valg)
Representantskapet:
Mette Talseth Solnørdal (møtt som lokalavdelingsleder)
Trude Nilsen, Torger Strøm, Andre Jensen og Ragnhild Eriksen Heen har vært valgt som
personlig varamedlem for lokalavdelingsleder (i nevnt rekkefølge)
Valgkomitee (alle på valg)
Siri Hamnvik, Trond Gunnar Hansen og Marianne Karlsen.
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7. Regnskap
Samlet resultat for året er positivt og er på kr 31 990,Inntektene var i 2011 noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet høyere overskudd
fra skattekonferansen samt økning i kontingent inntektene.
Kostnadene til faglige
arrangement har økt fra forrige år, og er noe over budsjett. Kostnadene til sosiale arrangement
har derimot vært lavere enn budsjett. Grunnen til dette er at avdelinga har jobbet med å
kombinere faglige og sosiale arrangement.

Tromsø 4. januar 2012

i styret for Econa Troms og Finnmark

Mette Talseth Solnørdal
Styreleder

Trude Nilsen
Styremedlem

Andre Jensen
Økonomiansvarlig

Ragnhild Eriksen Heen
Styremedlem

Torger Kyrrestad Strøm
Styremedlem

Revisjonsberetning - kommer
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SAK 3 – FORELØPIG REGNSKAP OG BALANSE
RESULTATREGNSKAP

2011

2010

22 893
76 944
27 063
126 900

23 020
70 981
24 053
118 053

Kostnader
Administrasjon
Faglig aktivitet
Sosial aktivitet
Sum kostnader

8 222
54 825
31 863
94 910

5 040
30 417
20 110
55 567

Årsresultat

31 990

62 486

31.12.2011

31.12.2010

Eiendeler
Driftskonto SNN
Driftskonto Skattekonferansen
Plasseringskonto SNN

34 450
159 653
1 008 902

47 206
73 256
981 873

Sum eiendeler

1 203 005

1 102 335

Gjeld og Egenkapital
Kreditorer
Egenkapital 01/01
Årets underskudd/overskudd

68 679
1 102 335
31 990

0
1 039 849
62 486

Sum gjeld og Egenkapital

1 203 005

1 102 335

Inntekter
Skattekonferansen
Kontingenter
Renteinntekter
Sum inntekter

BALANSE

Tromsø 4. januar 2012

Mette Talseth Solnørdal
Styreleder

Trude
Nilsen
Nestleder

Torger Kyrrestad Strøm

Ragnhild Eriksen Heen
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SAK 4 STUDIEFONDET – KOMMER

SAK 5 VALG - KOMMER
Andre Jensen har signalisert ovenfor valgkomiteen at han tar gjenvalg. Trude Nilsen som også
er på valg har dessverre gitt tilbakemelding om at hun ikke tar gjenvalg.
Styret har også ønsket ovenfor valgkomiteen at styret skal utvides med et styremedlem. I
vedtektene for lokalavdelinga kapittel 3, § 3.1generelt om styret står det følgende:
”Styret består av styreleder og minimum fire styremedlemmer samt fire varamedlemmer for styret.
Styret fordeler selv styreverv, med unntak av styreleder som velges av årsmøtet.”

Valgkomiteen har gitt uttrykk for at det tar ønsket fra styret til etterretning.
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SAK 6 AKTIVITETSPLAN VÅR 2012
Årsmøte Econa, avdeling Tromsø og Finnmark
Onsdag 4. januar kl. 18:00
Sted: Bikuben, Kirkegårdsveien 9, Tromsø.
ETTER ÅRSMØTET VIL DET BLI SERVERT MØLJEMIDDAG
Skatte- og økonomikonferansen 2012
Torsdag 5. januar kl. 08:30 – 16:00
Sted: Rica Ishavshotell
GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED REVISORFIRMAENE KPMG,
PRIVEWATERHOUSECOOPERS OG ERNST & YOUNG.
Econas lønnsstatistikken – lange trender og lokale variasjoner
Tirsdag 24. januar kl. 15:00
Sted: Kaffen i underetasjen til Tromsø Kunstforening, Muségata 2
DET VIL BLI ENKEL SERVERING OG FOREDRAGET VIL FOKUSERE PÅ DE VIKTIGSTE FUNNENE,
ULIKE TRENDER OG LOKALE VARIASJONER SOM IKKE KOMMER FREM I TABELLENE SOM
PRESENTERES ELLERS.

Hvordan holde gode presentasjoner
Tentativ: Tirsdag 6. mars kl. 16:00
Sted: Kaffen i underetasjen til Tromsø Kunstforening, Muségata 2
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER I APELAND INFORMASJON VIL HOLDE ET FOREDRAG OM
HVORDAN MAN SKAL FÅ FREM BUDSKAPET PÅ EN ENKEL MÅTE NÅR MAN HOLDER
PRESENTASJONER .

Motivasjon og mestring
Torsdag 26.april kl. 16:00
Sted: Kaffen i underetasjen til Tromsø Kunstforening, Muségata 2
J ON GANGDAL HOLDER ET FENGSLENDE FOREDRAG SPEKKET MED BILDER OG INNTRYKK.
ETTER FOREDRAGET BLIR DET SERVERT TAPAS OG MED DRIKKE .
Makronøtter og øl
Tentativ: Fredag 1. juni kl. 15:00
Sted: Sted: Kaffen i underetasjen til Tromsø Kunstforening, Muségata 2
SENIORØKONOM I DNB NOR MARKETS VIL PÅ EN ENGASJERENDE MÅTE PRESENTERE DEN
ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I N ORGE.
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SAK 7 FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN HØST 2012
Styret har allerede begynt å diskutere mulige tema for høsten 2012. Det vil være til stor hjelp
å kunne drøfte, tema, varighet og møtetidspunkt med årsmøtet. Styret er selvfølgelig også
interessert i innspill til andre tema fra årsmøtet.
Faglig
- Presentasjon om TIFF og filmvisning på Verdensteateret, kveldsarrangement
- Teamarbeid, miniseminar 2 timer
- Førstegangslederen – suksessfaktorer og fallgruver, miniseminar 2 timer
- Styret som team – hvordan kan styret bidra til god ledelse?, miniseminar 2 timer
- Fokus på individuell presentasjonsstyring som en del av virksomhetsstyring
- Ansettelseskontrakten og arbeidsmiljøloven, miniseminar 2 timer
- Risikostyring i staten, miniseminar 2 timer
- Nyheter fra styrrommet, miniseminar 2 timer
- Nyheter fra Econa – Mitt Econa, miniseminar 2 timer
Sosialt
- Høstfest
- Vin eller champagne kurs, kveldsarrangement sammen med studentene
SAK 8 – FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012
Styret har laget følgende forslag til budsjett for 2012
2012

2011

Inntekter
Skattekonferansen
Kontingenter
Renteinntekter
Sum Inntekter

15 000
80 000
25 000
120 000

15 000
72 000
25 000
112 000

Kostnader
Administrasjon
Faglig akitivtet
Sosial Aktivitet
Sum Kostnader

15 000
65 000
40 000
120 000

20 000
45 000
45 000
110 000

0

2 000

Årsresultat

Med økt medlemsvekst forventes det også at inntekter på kontingentene økes. Det forventes
derimot ingen økning i inntekter fra skatte- og økonomikonferansen, eller fra renteinntekter.
Når det gjelder kostnadene ønsker styret å ha økt fokus på faglig aktivitet, samt å kombinere
faglig og sosial aktivitet. Dette gjenspeiles også i budsjett.
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