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KOMPETANSENETT AGDER 

 

ÅRSMELDING FOR 2011 
 
 
 
Strategisamlingen på Tregde Marina i i oktober 2010 har vært førende for nettverkets 
aktiviteter i 2011.  
Vi har hatt fokus på synliggjøring, nettverksbygging, og det at nettverket skal bidra til å 
gjøre hverandre gode. Det har vært mye bra jobbing i faggrupper og vi har hatt samlinger av 
høy kvalitet. Dette året har vi hatt en nettverkssamling hvor vi bare har brukt lokale krefter, 
og tre nettverkssamlinger hvor vi har brukt eksterne foredragsholdere. Faggruppene har fått 
stor frihet til å lage program og gjennomføre nettverkssamlingene, og har rapportert til 
styret i forkant av samlingene i forhold til økonomi og innhold. Oppslutningen på samlingene 
og det økonomiske resultatet viser at faggruppene har klart oppgaven svært bra og 
innholdet har fått meget god mottakelse hos medlemmene.   
 
Vi har som nevnt hatt bra oppslutning på samlingene, men tilbakemeldingen fra noen av 
faggruppene er at mange av medlemmene våre har bidratt mindre enn det som er forventet 
i planlegging og gjennomføringen.  Målsettingen med å lage faggrupper var mulighet til å bli 
bedre kjent med andre som arbeider innen samme fagfelt, men det har vist seg at arbeidet i 
flere grupper måtte utføres av noen få i hver gruppe.   
 
Det er avholdt 5 nettverkssamlinger, årsmøte og strategisamling i 2011. På disse samlingene 
har vi hatt 123 deltakere.  Dette året har vi hatt fokus på formelle nettverksamlinger og det 
har kun vært et par individuelle initiativ til uformelle samlinger.  
  
SYNLIGGJØRING 
Vår nettside www.kompetansenettagder.no er en viktig del av strategien vedrørende 
synliggjøring. Vi har oppfordret medlemmene til å legge inn bilde og profil på nettsiden vår. I 
forbindelse med at leder skulle holde et innlegg på styredagen på BI i mars, var det viktig at 
flest mulig profilerte seg. Tema for dette innlegget var styret som team, og leder forsøkte å 
profilere KAN som en base med kompetente styremedlemmer med bred kompetanse. 
På sist årsmøte ble det opprettet en ny web-gruppe som har gjort en innsats i forhold til 
synliggjøring på nettsiden.  
Ved årsskiftet hadde totalt 41 medlemmer registrert sin profil på nettside, noe som er en 
økning på 11 fra samme tidspunkt i fjor.  
 
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. 
Styret og webgruppa har valgt å ikke satse på LinkedIn før nettsida og Facebook fungerer 
bedre.  
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SPONSORER 
I forbindelse med de ulike arrangement har følgende bidratt med økonomisk støtte/tilgang til 
møtelokaler mv.: 
Sørlandets kunstmuseum 
Universitetet i Agder 
Kruse Smith Entrepenør 
WebCat 
Manpower, Kristiansand 
 
 
MEDLEMMER 
Pr. 1.1.2011 var det registrert 64 medlemmer i Kompetansenett Agder.   

I løpet av året har vi så fått 8 nye medlemmer, mens  7 har meldt seg ut av KAN eller blitt 
strøket av listene pga manglende innbetaling av kontingent.    

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.  

 
Styret har i 2011 bestått av: 
 
Leder:  Marianne Bendtsen, Grimstad 
Nestleder: Liv Øyulvstad Lindrupsen, Lyngdal   
Sekretær: Mette Hamre, Mandal, 
Kasserer: Annette Olsen, Arendal 
  Tanja Golmen Leh, Kristiansand 
  Varamedlemmer: 
  Mette Madsen Karterød,Arendal 
  Cathrine Coucheron Berli, Arendal 
 
STYRETS  MØTER 
  
24.mars Hamresanden 
3.mai  Hamresanden 
27.juni  Kick, Kristiansand 
1. september Kruse Smith, Kristiansand 
Novembermøte- avlyst pga. forfall 
 
ÅRSMØTE –torsdag 17. februar, Radisson Blue, Kristiansand. 
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NETTVERKSMØTER  
 
På årsmøtet opprettet vi faggrupper innen  

• Rekruttering 
• Salg og markedsføring 
• Ledelse 
• Entrepenørskap 
• Økonomi  
• Mentoring 

 
Disse faggruppene fikk ansvar for nettverkssamlingene i 2011. Fra fagfeltet økonomi som var 
tenkt som egen faggruppe var det få frammøtte. Denne gruppa kom ikke i gang i 2011.  
 
Faggruppen som skulle arbeide med mentoring er i gang, men har fortsatt en del arbeid 
igjen før de kan presentere et produkt, dvs. et mentorprogram for KAN.  
 
Styret laget en samling med tema Medarbeiderskap i desember for å fylle ut programmet for 
2011 og for å benytte et honorar leder fikk fra foredraget på BI-samlingen på styredagen i 
mars.  
 
Disse samlingene er gjennomført i 2011:  
 

• Nettverksamling 7. april. Sted: Manpower i Kristiansand.  
Arrangør: faggruppa Rekruttering. Foredragsholdere: Jorunn Fiskaa, Camilla 
Eftevaag, Sigrid Tufteland – 14 medlemmer deltok  

 
 

• Nettverkssamling 7. juni: Sørlandets kunstmuseum, Kristiansand 
Arrangør: faggruppa Salg og markedsføring 
Tema: Markedsføring – Norwegians suksess v / Stine Steffensen Børke, 
Markedsdirektør Norwegian 
 
Omvisning på Sørlandets Kunstmuseum v/ Ragne Marie Henden  
24 medlemmer deltok 
 

• Nettverkssamling  23. september: Kilandsenteret, Grimstad 
Arrangør: faggruppa Ledelse.  Foredragsholder NHO-direktør Siri Mathiesen 
19 medlemmer deltok 
 

• Strategisamling 24. september, Kilandsenteret.  
 Liv Øyulvstad Lindrupsen ledet strategisamlingen. 18 medlemmer deltok.   
 

• Nettverkssamling 20. oktober : Universitetet i Agder, Grimstad 
Arrangør: Faggruppa Entrepenørskap. 
Foredrag ved Sol Nodeland, entrepenør/kunstner og fotograf. 
Forsker Arne Isaksen ved institutt for arbeidslvi og innovasjon holdt 
foredraget: Trender innenfor entreprenørskap og innovasjon:  Hva skjer der 
ute?” 
21 medlemmer og 8 ikke-medlemmer deltok.  
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• Nettverkssamling 1. desember: Kruse Smith, Kristiansand 
Arrangør: Styret, tema: Medarbeiderskap. Innlegg ved Torkell Sanner, 
Businessmastering.  
14 medlemmer deltok.  

 
INTERNASJONALT SAMARBEID 

 
KAN ble invitert til å være med som partner i en prosjektsøknad som et 
kvinnenettverk i Lativa utarbeidet. Innholdet i prosjektet var internasjonal 
læringsdeling og nettverksbygging, og vi var med som en av 3 partnere. Søknaden 
ble dessverre ikke innvilget. Vi fikk derimot en invitasjon til å innlede et samarbeid 
med nettverket TINE i Riga. Ei gruppe på 13 reiste til Riga 27.- 31.5.2011 med Ilzite 
Haugen fra ikultur som reiseleder og arrangør. Dette ble en uforglemmelig tur og 
det er planlagt gjenvisitt fra Tine-nettverket i slutten av juni d.å.  
 
Det er opprettet ei arbeidsgruppe til å ta seg av besøket fra TINE, fra Riga/Latvia.  
 
 
 
Grimstad, 31 januar 2012 
 
 
 
Styreleder      Styremedlem   
Marianne Bendtsen     Mette Hamre  
 
 
 
Styremedlem      Styremedlem 
Tanja Golmen Leh     Liv Øyulvstad Lindrupsen 
 
 
 
Styremedlem 
Annette Olsen 


