Styrets beretning om virksomheten i 2019
Tillitsverv
I 2019 har følgende hatt tillitsverv i foreningen (etter årsmøtet mars 2019):
Linn-Kristin J. Nymark, styreleder
Amrit Paul Singh, økonomiansvarlig og styremedlem
Anne-Sophie Redisch, styremedlem
Lill Nyseter Kortgaard, styremedlem
Betül Andersen, styremedlem
Morten Åhlander, styremedlem
Thomas Gabrielsen, styremedlem
Sefakor Agbesi, styremedlem (frem til 25.09.2019)

Valgkomite:
Anders Stedding Kristiansen
Kenneth Strømmen
Trond I. Østgaard
Anne Ombye
Revisor:
Christine Engebretsen

Medlemmer
Econa Buskerud har medlemmer i hele fylket. Hovedtyngden av medlemmene holder til i
Drammensregionen. Totalt har foreningen 794 medlemmer per 31.12.2019, en økning på 95
medlemmer (13,6 %) sammenlignet med året før. Økningen er relativt fordelt over de ulike
aldersgruppene, men størst i gruppen 31-40 år. Halvparten av medlemsmassen er mellom 31-50 år,
slik den også har vært tidligere år. Fordelingen av medlemmene i de ulike medlemskategoriene er
vist i tabellen under.
Medlemmer per 31.12.2019
Ordinær
Student
1./2.år i arbeid
Æresmedlem
Annet
Totalt

574
97
56
1
66
794
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Foreningens alders- og kjønnssammensetning er omtrent som tidligere år. De eldre kull er mindre i
antall og kraftig mannsdominert, mens aldersgruppen under 40 har en jevnere kjønnsfordeling.
Aldersfordelingen av medlemmene er som følger:

>60 år; 108

>=30 år; 158

51-60 år; 135

31-40 år; 212
41-50 år; 181

Styrets virksomhet i 2019
Det har vært avholdt 5 ordinære styremøter og et utvidet arbeidsseminar i 2019. Utover dette har
styret foretatt avklaringer pr. telefon og e-post. Fokus på styremøtene har vært å lage et variert og
interessant program for medlemmene og diskusjon om og beslutninger på saker oversendt fra
administrasjonen. Vi forsøker å ha stor variasjon i type arrangement og en viss variasjon i geografisk
plassering av arrangementene for å nå ulike deler av medlemsmassen. Styret har satset på bruk av
sosiale medier for å nå ut til medlemmer med arrangementene. På Econaforum i september ble
Econa Buskerud kåret til årets lokalavdeling 2019.

Representasjon
Linn Kristin J. Nymark representerte lokalavdelingen på Representantskapsmøtet i Asker i mai.
Linn Kristin J. Nymark, Betül Andersen, Thomas Gabrielsen og Amrit Paul Singh representerte
lokalavdelingen på Econaforum 2019 i Oslo i september.

Arrangementer
Aktiviteter gjennomført av Econa Buskerud har hatt en god miks av faglig, kulturelt og sosialt
innhold. I tillegg har vi forsøkt å ha en bredde i arrangementene som vi håpet ville være av interesse
for både yngre og eldre medlemmer.
I 2019 har vi hatt følgende aktiviteter:

15.03.2019: Årsmøte, Børsen selskapslokaler
Vi startet arrangementet med gjennomføring av årsmøte. Vi avsluttet kvelden med årsmøtemiddag,
hvor vi ble bedre kjent med noen nye medlemmer, samt det nye styret. Det var 23 påmeldte til
arrangementet, hvorav 4 var med som gjester på den sosiale delen etter selve årsmøtet.
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28.04.2019: Chitty Chitty Bang Bang
Som et ledd i lokalavdelingens forsøk på å arrangere medlemsmøter i
ulike deler av fylket avholdt vi et familiearrangement i Kongsberg. Vi
møttes på Dolly Dimples for en liten matbit før vi dro videre til
Kongsberg musikkteater for å se Åsen barne- og ungdomsteater
fremføre musikalen Chitty Chitty Bang Bang. Arrangementet hadde 29
påmeldte deltakere.

09.05.2019: Lær deg å si nei!
Foredrag ved Geir Hammer, siviløkonom med fordypning i
organisasjon og ledelse. Et foredrag om hvordan det å lære seg
til å si nei kan hjelpe deg til å ta kontroll over tiden din. Vi lærte
mer om hvordan man kan observere egne tanker og følelser, og
på den måten bidra til at de ikke styrer adferden din.
Arrangementet ble avholdt ved Universitetet i Sørøst-Norge
(USN), Campus Drammen og hadde 28 påmeldte deltakere.

04.06.2019: Sommeravslutning i Klatreparken
Sommeravslutning i Drammen aktivitetspark, Arontunet. Ettermiddagen startet med grillmat før
deltakerne kunne velge om de ønsket å klatre i aktivitetsparken, eller om de heller ønsket et foredrag
om gründervirksomhet og utviklingen av en liten skibakke til en stor aktivitetspark ved daglig leder
Erik Graaberg. Arrangementet hadde 56 påmeldte deltakere.

21.08.2019: Mentoring på 60 minutter
Foredrag ved Berit Bjerknes, hvor hun delte av sin erfaring og
kompetanse om hva mentoring kan gjøre for karrieren. Hun
fortalte litt om hva mentoring er, og om hva som må til for å bli
en vellykket mentor og inspirator for andre. Vi fikk også høre
litt om Econas mentorprogram fra Gry Skjellevik og Kristin
Ølberg. Arrangementet ble holdt ved USN, campus Drammen
og hadde 24 påmeldte deltakere.

24.09.2019: Slik tar du knekken på hersketeknikker
Foredrag ved Siw Bergsås. Hun har lang erfaring fra
finansbransjen som leder og lagbygger. I tillegg har hun uredd
engasjert seg i ulike samfunnstema som spaltist i lokal og
nasjonal presse. I dette foredraget fikk vi et kræsjkurs i
herketeknikker: hvordan du kan se herskeren, avvæpne den, og
sende herskingen i retur. Vi fikk eksempler på typiske
hersketeknikker gjennom, samt tips og råd om hvordan
håndtere herskere. Arrangementet ble veldig populært både mtp. antall deltakere og synlighet i
sosiale medier. Foredraget er det mest besøkte noen gang hos Econa Buskerud, og hadde 108
påmeldte deltakere. Arrangementet ble avholdt ved USN, campus Drammen.
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18.10.2019: Fest
Vi feiret Econas 80 år og at vi er ble kåret til årets lokalavdeling med
en fest. Den prisbelønte foredragsholderen Per Henrik Stenstrøm
lærte oss å håndtere de vanskelige kollegene: tidstyven,
møteplageren, ordgyteren, gledesdreperen, bedreviteren og
solstrålen. Vi fikk besøk av vår nye leder i hovedstyret Jan Penne, det
ble servert god mat og drikke, og kvelden ble avsluttet med fengende
musikk fra DJ og nettverksbygging. Festen ble holdt i Børsens
selskapslokaler og hadde totalt 69 påmeldte gjester.

06.11.2019: Vil du bidra til utvikling, etablering og vekst i byen vår?
Et møte med innlegg fra Cecilie Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i
Drammensregionen, samt Kjell Engen, viseadministrerende direktør i Sparebanken Øst. Fokus på
næringsutvikling i Drammen og hvordan regionen skal klare å tiltrekke seg de kloke hodene. Etter
innleggene var det god tid til innspill og diskusjon. Arrangementet ble avholdt på Jonas B. Gundersen
og hadde 20 påmeldte deltakere.

21.11.2019: Lokalmat og gründervirksomhet
En hyggelig kveld på Marihøna Gårdsbakeri med fokus på næringsutvikling, gründervirksomhet og lokalmat. Vi fikk servert nydelig pizza
stekt i vedfyrt bakerovn mens vi fikk høre fra Liers ordfører Gunn Cecilie
Ringdal fortelle om hvordan de jobber med å legge til rette for næringsutvikling i kommunen. Mette Aune fra Marihøna gårdsbakeri fortalte oss
også sin gründerhistorie og om gleder og utfordringer knyttet til det å
starte opp en bedrift. Arrangementet var fullbooket med 20 deltakere.

01.12.2019: Reisen til julestjernen
For fjerde år på rad arrangerte vi et familiearrangement hvor vi var
og så på Drammen barne- og ungdomsteater sin forestilling. I år
satte de opp Reisen til julestjernen. Arrangementet var på
Drammens teater og var fullbooket med 60 deltakere.

Oppsummert:
Det er i 2019 gjennomført 10 arrangementer inkludert årsmøtet med totalt 437 påmeldte deltakere.
Vi har blanding av faglige, sosiale og kombinert faglig og sosialt innhold i arrangementene. Dette er i
tråd med det mange uttrykker som ønske i tidligere medlemsundersøkelse. Det henvises også til
nettsidene på econa.no, spesielt Econa Buskerud sin side for mer informasjon.

Økonomi
Amrit Paul Singh har vært økonomiansvarlig i perioden. Årsmøtet i mars 2019 vedtok et
underskuddsbudsjett for å gi økt medlemstilbud av oppsparte midler.
Econa Buskerud hadde i 2019 samlede kontingentinntekter på kr 121 312.
Årsresultatet ble kr -104 613.
Sum Eiendeler (bankinnskudd- gjeld) er kr 158 336.
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Årsregnskap Econa Buskerud 2019
2019

2018

2017

2016

Driftsinntekter
Andel kontingent Econa
Markedsstøtte
Renteinntekter

121 312
60 000
1 309

118 982

115 146

107 981

967

1 695

1 750

Sum

182 621

119 949

116 840

109 731

Driftskostnader
Årsmøte
Bedriftskort
Medlemsmøter
Andre møter
Diverse
Bankgebyrer

34 826
0
231 357
19 985
0
1 067

22 100
1
111 357
12 325
0
706

30 610
0
135 858
15 147
2 289
593

27 845
0
116 108
21 709
0
559

Sum

287 234

146 488

184 497

166 221

-104 613

-26 540

-67 657

-56 490

Balanse
Bankinnskudd 31.12.
Kasse
Kunder

158 336
0
0

262 949
0
0

289 489
0
0

357 146
0
0

Sum eiendeler

158 336

262 949

289 489

357 146

0
-104 613
262 949

0
-26 540
289 489

0
-67 657
357 146

0
-56 490
413 636

158 336

262 949

289 489

357 146

Resultat

Leverandører
Årets resultat
Egenkapital
Sum gjeld/egenkapital

Revisjonsberetning for Econa Buskerud, regnskap 2019
Regnskapet for 2019 er revidert basert på fremlagte bilag og regnskapspapirer.
Regnskapet viser samlede inntekter på kroner 182 621,16 og utgifter på kroner 287 234,44
Dette gir et underskudd på kroner 104 613,28
Beholdningen på kroner 158 336,01 per 31.12.2019 stemmer med mottatt bankoversikt.
Regnskapet foreslås godkjent.
Drammen, 06.02.20

Christine Engebretsen
Revisor
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Samarbeid
I 2019 har Econa Buskerud inngått et samarbeid i forbindelse med mentorprogrammet ved
Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vår rolle i samarbeidet er å bidra med rekruttering av mentorer
til studenter ved campusene i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Econa Buskerud har også en avtale
med USN om gratis lån av lokaler for styremøter og arrangementer. I tillegg har foreningen også en
avtale med Møteplassen, et samarbeid mellom Drammen Tekniske Forening, Tekna, Bolig‐ og
Byplanforeningen Buskerud hvor Econa Buskerud har vært med siden 1999.

Drammen, 6.februar 2020

Linn Kristin J.
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