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KOMPETANSENETT AGDER 

 

ÅRSMELDING FOR 2010 
 
 
 
Signaler som medlemmene kom med i strategisamlingen vår på Evje i 2009 har i stor grad 
styrt aktiviteten i Kompetansenett Agder i 2010. 
Vi har hatt fokus på nettsida vår, opplæring i bruk av sosiale medier, nettverksbygging, 
synliggjøring, og bidra til å gjøre hverandre gode. Det var enighet om i størst mulig grad å 
bruke interne krefter i samlingene våre, istedenfor å hente eksterne krefter.  
 
I nettverksamlinger dette året har vi med ett unntak, brukt medlemmene våre som 
foredragsholdere og inspiratorer, dette som et ledd i nettopp det det å gjøre hverandre 
gode!   
 
Vi har hatt bra oppslutning om aktivitetene våre dette året, selv om de dette året var 
generert fra styret. Tilbakemeldingene fra medlemmer og andre er udelt positive på 
aktiviteten som er gjennomført. Muligheten til å utveksle erfaringer i trygge omgivelser blir 
også dette året nevnt som et av KAN’s mange fortrinn. 
 
Det er avholdt 5 nettverksamlinger, årsmøte og strategisamling i 2010. På disse samlingene 
har vi hatt 123 deltakere.  I tillegg har vi hatt uformelle treff, noe vi har lykkes best med i 
Vest-Agder hvor de har hatt 3 uformelle treff (Kr.sand og Mandal). 
 
SYNLIGGJØRING 
Vår nettside www.kompetansenettagder.no er en viktig del av strategien vedrørende 
synliggjøring. Ved årsskiftet hadde totalt 30 medlemmer registrert sin profil på nettsiden, 
noe styret mener er for lite. Vi vil derfor satse sterkt på å heve dette tallet i kommende år. 
En viktig del av KANs forretningside er synliggjøring og bevisste karrierevalg! 
To av nettverkssamlingene er brukt til opplæring i bruk av nettsida og sosiale medier, og 
flere av medlemmene har delt kunnskap og tipset om aktiviteter av felles interesse på 
nettsida vår. 
Vi har også en Facebookside som er åpen for alle interesserte. Denne er inntil videre ment 
som et supplement til nettsiden som er vår offisielle kanal. Inntil den fungerer 
tilfredsstillende er den vårt satsingsområde.  
 
SPONSORER 
I forbindelse med de ulike arrangement har følgende bidratt med økonomisk støtte: 
Optimera 
Bouvet 
WebCat 
Returkraft 
 
MEDLEMMER 
Ved årsskiftet 2009/2010 var det registrert 65 medlemmer i Kompetansenett Agder, (hvorav 
10 kontingenter sto som ubetalte fordringer).   
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I løpet av året har vi så fått 18 nye medlemmer, mens 19 har meldt seg ut av KAN eller blitt 
strøket av listene pga manglende innbetaling av kontingent.  Ved utgangen av 2010 står det 
64 medlemmer i vårt register hvorav kun 1 ubetalt fordring. 

Ved slutten av året hadde totalt 30 medlemmer registrert sin profil på nettsiden, 

Det har i år som i tidligere år vært praktisert en ordning med ”permisjon” der medlemmer 
som ikke har hatt anledning til å delta så aktivt som de har ønsket har sluppet å betale 
kontingenten, og likevel hatt sitt navn på medlemslistene.  Denne ordningen vil fra 2011 
opphøre.  Enten betaler man kontingenten eller man melder seg ut. 

Det har også vært praktisert en ”introduksjonsordning” for medlemmer som kommer til i de 
siste månedene av året, at deres første innbetaling av kontingent er gyldig både for 
inneværende år og for kommende år.  Styret ønsker at denne ordningen fortsetter.  Det 
kommenteres i regnskapet hvem dette gjelder. Første kontingent må uansett betales før 
deltakelse på årsmøtet.  

Flere av medlemmene som nå er utmeldt har gitt tilbakemelding om at de gjerne vil komme 
tilbake til nettverket seinere når arbeids- og livssituasjonen er mer forenlig med bruk av tid 
til nettverksdeltakelse.  
 
 
Styret har i 2010 bestått av: 
 
Leder:  Marianne Bendtsen, Grimstad 
  Kirsten Olsson, Kristiansand 
  Mette Hamre, Kristiansand 
  Annette Olsen, Arendal 
  Helene H. Haugedal, Mandal 
  Varamedlemmer: 
  Mette Madsen Karterød 
  Nina Taraldsen, Kristiansand 
 
STYRETS  MØTER 
  
23. feb  Styremøte, Fladefjell, Grimstad 
19. april Konstituerende styremøte Frivolltun, Grimstad  
22. juni Styremøte, Blåbærsvingen,  Kristiansand 
16. aug Styremøte, Myrsvingen, Grimstad 
12.okt  Styremøte, Myrsvingen i Grimstad 
16.nov  Styremøte, Mandal  
 
NETTVERKSMØTER 
 

• Nettverksamling:  11. februar Optimera, Kristiansand 
Tema på samlingen: Egen markedsføring og synliggjøring. Innlegg ved Ann Kristin 
Skjølingstad og Marianne Bendtsen. Gruppearbeid/veiledning rundt egen 
markedsføring.  23 medlemmer deltok. 
 

• Årsmøte: 24. mars  Bakgården Kristiansand 
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Årsmøtesaker og festmiddag. Kåseri ved Elisabeth Attramadal. Festtaler og avskjed 
for Rachel som leder i KAN. 21 deltakere ( 3 ikke-medlemmer) 

 
• Nettverkssamling 10.5.2010 Bouvet, Kristiansand 

Tema: Sosiale medier v/ Nina Taraldsen  
12 medlemmer deltok 
 

• Nettverksamling 26.5. WebCat, Arendal 
Tema: Sosiale medier v/Tone Hopstock og Cathrine Berli 
11 medlemmer deltok 
 

• Nettverkssamling 16.septemer, Ernst hotel, Kristiansand 
Tema: Hvem er jeg og hva tror jeg på v/Anita Dietrichson, markedsdirektør i 
Fædrelandsvennen. Mulighet til å lage profil på nettsider.  
23 medlemmer deltok  
 

• Strategisamling 22.-23.oktober, Trægde Marina, Søgne 
Camilla Eftevaag ledet strategiprosessen som munnet ut i mange konstruktive innspill 
til styret. Nettverksbygging og trening i presentasjoner.  13 medlemmer deltok.  

• Nettverksamling 23. november, Returkraft, Kristiansand 
Tema: Returkraft, omvisning og orientering v/Marit Løvland, og  
Innlegg av Inger Grethe Lia Staalesen om erfaringer og opplevelser fra flere år i 
KFOR-styrken. 19 medlemmer deltok. 
 

 
 
 
PLANER FOR 2011  
 
For 2011 legges det opp til å avholde 4 formelle nettverksamlinger, og en strategisamling i 
tillegg til årsmøtet. Uformelle samlinger kommer i tillegg, og her er det opp til medlemmers 
initiativ.  
Marianne Bendtsen får muligheten til å profilere KAN i et innlegg på Styredagen for Agder. 
Tema for hennes innlegg vil være” Styret som team” med fokus på tanken om 
komplementære team,  og hvordan styremedlemmer rekrutteres. Forut for dette vil styret 
m/webgruppa gjøre et framstøt for å få flest mulig av medlemmene inn på oversikten over 
våre medlemmer, men bilde og beskrivelse av kompetanse, 
 
For å planlegge og gjennomføre nettverksmøtene dette året settes det ned faggrupper. Vi 
setter ned 5 faggrupper og 4 av gruppene må gjennomføre aktivitet i 2011. Den 5 gruppa 
skal jobbe med et mentoring/coachingprogram for KAN. I dette programmet blir det egen 
aktivitet som kunngjøres. 
 
Oppstarten av arbeidet rundt nettverksamlinger for 2011 er på årsmøtet, hvor det i gruppene 
velges hvem som er ansvarlig for fremdrift i gruppene. Forretningsplanen for 2011 som 
ligger på våre nettsider viser en plan for samlinger.  
 
Nettverksbygging over landegrensene: 
I slutten av mai blir det medlemstur til Riga, hvor vi skal besøke et kvinnenettverk i Latvia og 
knytte nyttige kontakter. Ilzite Haugen er ansvarlig for program sammen med ei turgruppe 
bestående av Mette Karterød og Camilla Eftevaag.  
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Styret har i januar 2011 besluttet av vi går inn som prosjektdeltakere et mulig EU-prosjekt 
rundt nettverk, læring og kompetansedeling ( Gruntvig-project). En av medlemmene i 
kvinnenettverket TINE som vi skal besøke på turen til Riga i mai søker om deltakelse i 
prosjektet og det er spennende om vi kommer med. Mer info gis på årsmøtet.  
 
Grimstad 8.februar 2011 
 
 
 
Styreleder      Styremedlem   
Marianne Bendtsen     Mette Hamre  
 
 
 
Styremedlem      Styremedlem 
Kirsten Olsson      Helene Haugedal 
 
 
 
Styremedlem 
Annette Olsen 


