
 

 
 

www.kompetansenettagder.no  

 

 
KOMPETANSENETT AGDER 

 
 

ÅRSMELDING FOR 2008 
 
 
 
Mange involverte og aktive KAN medlemmer har bidratt til nok et år preget av høy aktivitet 
og engasjement. 
Det er avholdt totalt 8 samlinger i løpet av 2008. To av samlingene var åpne arrangement 
som trakk godt med eksterne deltakere og bidro til at vi fikk flere nye medlemmer. Totalt har 
vi hatt 180 deltakere på årets samlinger. 
 
 
SYNLIGGJØRING 
I løpet av året har vi hatt inne annonser i Fædrelandsvennen, Agderposten og Lindesnes  i 
forbindelse med åpne temasamlinger i Grimstad og Mandal.  KAN har fått redaksjonell 
omtale i Agderposten i mars og Arendals Tidene i april. KAN ble omtalt med en artikkel i 
Agdernæringen i april. Styrets leder har profilert KAN i Kristiansand Næringsforum i februar 
og Kvinnenettverket Embla i Lillesand i juni.  
Web-siden er en viktig del av strategien vedrørende synliggjøring. Totalt 20 medlemmer har 
registrert sin profil på www.kompetansenettagder.no. 
 
 
SPONSORER 
I forbindelse med de ulike arrangement har følgende bidratt med økonomisk støtte: 
Scan-Trade 
NHO 
Mangfoldåret, Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
Bykle Kommune 
Sparebank1 SR-Bank 
Taxi Sør 
Mandals AS 
 
 
MEDLEMMER 
I løpet av året har vi fått 16 nye medlemmer og 14 har meldt seg ut av KAN.  
Ved årsskiftet 2008/2009 var det registrert 58 aktive medlemmer i Kompetansenett Agder.  
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Styret har i 2008 bestått av: 
 
Leder:  Rachel - Iren Mentzoni, Grimstad 
  Maiken Messel, Arendal 
  Kirsten Olsson, Kristiansand 
  Eva Lauvsland, Bykle 
  Hanna Aas, Kristiansand 
  Varamedlemmer: 
  Marianne Bendtsen, Grimstad 
  Helene H. Haugedal, Mandal 
 
 
STYRETS  MØTER 
  
14.jan  Styremøte i Grimstad  
11.feb  Nytt styre samlet i Kristiansand for å bli kjent 
25.feb  Styremøte i Grimstad 
07.mai  Styremøte i Kristiansand 
01.sept Styremøte i Grimstad 
08.nov  Strategisamling i Grimstad 
 
 
AKTIVITETER 
 

 Årsmøtesamlingen 1.- 2.februar på Tromøya 
Samlingen ble avholdt på Arendal Herregård Spa Resort.  
 
Fredag 1.februar holdt Erik Dale fra Dale+Bang foredrag om "Delta i debatten! Bli 
hørt og få frem ditt budskap" med påfølgende øvelser i presentasjon av sin egen 
historie/sitt eget budskap.  
Lørdag 2.februar startet vi dagen med en halvtime med Tone Pernille Sivertsen i 
firmaet Wannado. Hun ga oss en innføring i latter-terapi og fikk i gang endorfin-
produksjonen gjennom aktiv bevegelse av kroppen og lattermusklene.  
Årsmøtet startet klokken 0930.  
Etter årsmøtet innledet Rachel-Iren Mentzoni gruppearbeidet med å presentere 
strategiarbeidet som styret hadde jobbet med i 2007. Forretningsideen fikk i 
fellesskap følgende formulering: 
 
”KAN skal være en arena hvor kompetente kvinner med ambisjoner inspirerer og 
motiverer hverandre til å ta bevisste karrierevalg” 
 
Deltakerne ble delt inn i 5 grupper som jobbet med idémyldring til de ulike 
samlingene som skal avholdes utover året. 
15 medlemmer deltok fredag, 17 deltok på lørdag.  
 

 Nettverkssamling 12.mars i Vennesla 
Et par av styremedlemmene tok på seg ansvaret for denne samlingen hvor vi besøkte 
Scan-Trade på Vigeland. Markedssjef Geir Nordahl fortalte oss om hvordan selskapet 
har arbeidet med merkevarebygging og hva en sterk merkevare betyr for en 
virksomhet. Vi fikk også omvisning i lokalene til Scan-Trade og høre litt om hvordan 
distribusjonen foregår. 
12 medlemmer deltok på samlingen. 
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 Åpen temasamling 3.april i Grimstad 

Arbeidsgruppe 6 arrangerte åpen nettverkssamling på FoU bygget i Grimstad. Fauzia 
Hashi, deltaker i Global Future og den første kvinnelige lederen for somalisk 
kulturklubb i Agder, fortalte om sitt møte med norsk kultur og arbeidsliv.  
Samlingen ble annonsert i Fædrelandsvennen, Agderposten og fikk forhåndsomtale i 
Arendals Tidene.  
28 kvinner deltok på samlingen. 

 

 Nettverkssamling 19.mai i Grimstad 
Arbeidsgruppe 3 arrangerte nettverkssamling i Andersson & Co sine lokaler i 
Grimstad. Vi fikk høre cand. philol Bjarne Berg, tidligere redaktør av Grimstad 
Adressetidene, kåsere om ”den Sosiale Vitalitet”. Han tok utgangspunkt i de 
borgerlige nettverk som i dag florerer innenfor vårt demokrati og ga oss et lite 
historisk tilbakeblikk og fokuserte på nettverk som har forandret vårt samfunn. 
18 medlemmer deltok på samlingen. 
 

 Nettverkssamling 28.august i Kristiansand 
Arbeidsgruppe 4 arrangerte mingle-treff på Frk. Larsen. Kveldens foredrag ”Kvinner i 
nettverk og mediebilde” måtte avlyses pga syk foredragsholder, men KAN-jentene 
viste at de kunne mingle og de 20 medlemmene som deltok på samlingen hadde en 
hyggelig og interessant kveld i hverandres selskap. 

 

 Temasamling 12. – 13.sept på Hovden 
For andre gang ble det arrangert temasamling på Hovden. Også denne gang 
arrangert av arbeidsgruppe 2. Tema for samlingen var ”Den gode historien”. Siv.øk 
og forfatter Espen Holm underviste i ”storytelling”. Han tok oss gjennom praktiske 
øvelser, og lot oss få smakebiter på hvordan den gode historien kan engasjere og 
bidra til bedre formidling av et budskap.  
Arbeidsgruppen hadde videre lagt til rette for utendørs fysisk aktivitet i flott høstvær 
og hyggelig stemning rundt et raust dekket bord.  
12 medlemmer deltok på samlingen. 
 

 Åpen temasamling 23.oktober i Mandal 
Arbeidsgruppe 5 arrangerte åpen temasamling på Kulturfabrikken, Malmø i Mandal. 
Erik Dale fra Dale+Bank ga oss et skråblikk på kommunikasjon og ledelse under 
tittelen ”Skaper begeistrede ledere bedre resultater?” Janne Klausen og Anne Lise 
Aukland fra Sparebank1 SR bank innledet med å snakke om ledelse innen 
banknæringen og de ulike roller man må bekle som (kvinnelig)banksjef. Gro Gahre, 
en av Mandals dyktigste revyartister, i Doris fra Lyngdal sin skikkelse, hadde til slutt 
en humoristisk innfallsvinkel på ledelse og noen små spark til både kvinner og andre. 
61 kvinner og 3 menn deltok på samlingen. 
 

 Nettverkssamling 27.november i Grimstad 
Årets siste nettverkssamling ble avholdt i UECC sine lokaler i Hasseldalen. 
Dr.scient og universitetsdosent i økonomi Dag G. Aasland ga oss et lite innblikk i 
”Etikkens rolle i økonomien”. Styret serverte julegløgg og juleknask, og vi hadde et 
interessant foredrag og samtale rundt bordet. 
9 medlemmer deltok på samlingen. 
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 Web-gruppe 
Web-gruppen har avholdt ett møte i 2009. 

 
 
PLANER FOR 2009  
 
For 2009 legges det opp til å avholde 8 samlinger i Kompetansenett Agder sin regi, inkludert 
årsmøtesamlingen 7. februar. Styret anbefaler at av disse legges det opp til 2 – 3 åpne 
samlinger i løpet av året, men overlater til arbeidsgruppene å planlegge innhold og opplegg i 
tråd med KAN sitt formål. 
 
 
 
Grimstad 14.01.2009 
 
 
 
Styreleder      Styremedlem   
Rachel - Iren Mentzoni    Maiken Messel  
 
 
 
Styremedlem      Styremedlem 
Kirsten Olsson      Eva Lauvsland 
 
 
 
Styremedlem 
Hanna Aase 


