
 

 
 

www.kompetansenettagder.no  

 

 
KOMPETANSENETT AGDER 

 
 

ÅRSMELDING FOR 2007 
 
 
 
Et helt arbeidsår er tilbakelagt for Kompetansenett Agder. Året har vært preget av høy 
aktivitet og mange involverte i arbeidsgrupper. Første halvår ble det bare avholdt to 
fellessamlinger. Styret fikk tilbakemelding på at dette var for få samlinger. Høsten ble derfor 
den mest aktive perioden hvor det ble avholdt fellessamlinger hver måned med unntak av 
julemåneden. 
 
Kompetansenett Agder begynner å bli kjent i regionen, og vi får stadig tilbakemeldinger om 
at folk har hørt om oss og kjenner til nettverket vårt.   
 
Vi har i løpet av året hatt noe bevegelse i medlemsmassen. Noen har av ulike grunner valgt 
å tre ut av nettverket. Det som imidlertid har vært mest fremtredende har vært mange nye 
forespørsler om medlemskap.  
   
Ved årsskiftet 2007/2008 var det registrert 55 aktive medlemmer i Kompetansenett Agder.  
 
 
Styret har i 2007 bestått av: 
 
Leder:  Rachel - Iren Mentzoni, Grimstad 
  Marit Løvland, Søgne 
  Maiken Messel, Arendal 
  Kirsten Olsson, Kristiansand 
  Eva Lauvsland, Bykle 
  Varamedlemmer: 
  Anna Margrethe Asplund, Grimstad 
  Jorunn Aarrestad, Grimstad 
 
 
STYRETS  MØTER 
  
26.jan  Styret samlet i Kristiansand for å bli kjent  
19.feb  Styremøte i Kristiansand 
15.mars Telefonstyremøte 
22.mars Styremøte i Kristiansand 
14.mai  Styremøte i Kristiansand 
4.sept  Styremøte i Grimstad 
6.okt  Strategisamling på Austad i Bykle 
19.nov  Styremøte i Søgne 
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AKTIVITETER 
 

 Årsmøtesamlingen 5.- 6.januar i Kristiansand 
Vi startet året med årsmøtesamling på hotell Ernst i Kristiansand. 22 medlemmer 
deltok. 
Fredag 5. januar introduserte Kristin Berthelsen fra ActivePeople AS oss for 
begrepene ”Omdømme – kultur – draumesyn (visjon)”. Videre fikk vi et tre timer 
langt kurs i ”Fremføringsteknikk og formidlingskunst” ledet av Ingunn Angela 
Tindstad. 
Lørdag 6.januar fikk vi et interessant foredrag av Kristin Engvig. Hun fortalte oss 
om hvordan hun hadde jobbet med å bygge W.I.N Conference, et internasjonalt 
kvinnenettverk/konferanse, og hvordan hovedfokus undervegs har blitt å inspirere 
hverandre til innsats.  
Årsmøtet ble avholdt og vi jobbet i grupper som fikk ansvaret for å arrangere 
samlinger gjennom året 2007. I tillegg jobbet en gruppe med etablering av 
hjemmeside, profilering og mediestrategi.  
 

 Web-gruppe 
Web-gruppen hadde sitt første møte i Kristiansand 31.januar. Totalt 11 medlemmer 
var mer eller mindre aktivt involvert i arbeidet. Sør Stangebye Reklamebyrå var 
involvert i arbeidet med ny logo og Recommended Norway AS har bidratt med 
web-design. Styret godkjente gruppens forslag til ny logo, web-side og mediestrategi. 
Logo og web-side ble lansert på samlingene i august. 

 
 Nettverkstreff 8.mars i Arendal 

Arbeidsgruppe en organiserte nettverkstreff i DNB Nor sine lokaler på kvinnedagen. 
19 medlemmer deltok. Her fikk vi høre Elisabeth Blørstad, direktør i NAV Vest-
Adger snakke om ”Kvinner og arbeid”. Vi fikk også høre Morten Lauknes, 
sykepleier/HMS-rådgiver for Haugaland HMS-senter og vinner av 71 grader Nord 
2004. Han fortalte oss fra 71 grader Nord under tittelen ”Jeg en egoist, en bevisst 
egoist”. 

 

 Sommertreff 1.juni på Åros 
Arbeidsgruppe to hadde planlagt sommertreff på Åros. Denne måtte vi dessverre 
avlyse pga for få påmeldte.  

 

 Nettverkstreff 22.august i Grimstad og 28.august i Kristiansand 
Styret arrangerte to nettverkstreff som oppstart på høstens aktiviteter. 
Tema på begge disse møtene var lansering av web-side og ny logo. 
Det første møtet ble avholdt på Grimstad Hotell. Her deltok 18 medlemmer og 3 
gjester.  Marianne Bendtsen og Cathrine C. Berli snakket om ”Coaching – et 
verktøy i moderne ledelse”. 
Det andre møtet ble av holdt på HiA. Her deltok 13 medlemmer og 10 gjester. 
Sigmund Røiland fra Kelly Services snakket om ”Hvordan jobber 
rekrutteringsbyråene og hvordan blir du mer synlig i kampen om ledige stillinger”. 
 

 ”Blåtur” til Hovden 7.- 8.september 
Arbeidsgruppe 3 arrangerte tur til Hovden første helgen i september. Her deltok 22 
medlemmer. Fysioterapaut Ole Petter Ramsfjord, TimeOutX AS, var med på turen 
og holdt foredrag fredag kveld og lørdag morgen om ”Mestringskompetanse – Stress 
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som ressurs”. I tillegg fikk vi ta del i et fantastisk opplegg med teambuildings-
aktiviteter, bedriftsbesøk, kultur og underholdning iscenesatt av Liv Hilde Holm 
Gjerden og Inger Lise Grønnsand, sponset av Bykle kommune. 

 
 Nettverkstreff 8.oktober i Grimstad 

Anita Estensen inviterte til nettverkstreff og omvisning på Ibsen-museet i Grimstad. 
Etterpå var det god mat og drikke og nettverksbygging på Café Ibsen.  
14 medlemmer deltok. 
 

 Nettverkstreff 7.november i Kristiansand 
Arbeidsgruppe 4 arrangerte nettverkssamling på Quality Hotell Sørlandsparken. Her 
deltok 30 medlemmer. Organisasjonspsykolog Ane Ugland holdt foredrag under 
temaet "Skal vi snakke om det? Noter og unoter på arbeidsplassen".  

 
 
PLANER FOR 2008  
 
For 2008 legges det opp til å avholde 8 samlinger i Kompetansenett Agder sin regi, inkludert 
årsmøtesamlingen 1. – 2. februar.  
 
Styret ønsker at vi i 2008 i all hovedsak skal benytte våre egne ressurser på 
nettverkstreffene. Derfor legges det også i 2008 opp til at medlemmene deles inn i 
arbeidsgrupper som får ansvar for å arrangere samlinger. Dette bidrar til at flere medlemmer 
blir aktivisert i nettverket, vi får bedre kjennskap til kompetansen som enkeltpersoner 
besitter, og den enkelte vil med sitt bidrag får større utbytte av deltakelse i KAN.  
 
Styret ønsker å jobbe videre med synliggjøring av medlemmene. Dette vil skje ved å ha en 
oppdatert web-side og aktivt initiativ mot media. Styret og de øvrige medlemmene har også 
et ansvar for å formidle informasjon om nettverket i de fora hvor det faller naturlig.  
 
 
 
Grimstad 20.01.2008 
 
 
 
Styreleder      Styremedlem   
Rachel - Iren Mentzoni    Marit Løvland 
 
 
 
Styremedlem      Styremedlem 
Maiken Messel      Kirsten Olsson 
 
 
 
Styremedlem 
Eva Lauvsland 


