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KOMPETANSENETT AGDER 

 

ÅRSMELDING FOR 2012 
 
 
 
Vi har hatt fokus på synliggjøring, nettverksbygging, samt det å utvikle KAN ytterligere som 
et solid profesjonelt nettverk med aktive medlemmer.  
 
I 2012 har vi hatt besøk av nettverket Tine fra Riga. Dette krevde ekstra forberedelser og 
innsats både fra styret og fra flere av medlemmene i KAN. På årsmøtet i 2012 besluttet vi å 
bruke ressurser og prioritere dette besøket. Det medførte for øvrig at vi ikke hadde kapasitet 
til å gjennomføre noen medlemssamling før i juni.  
 
Det har vært bra jobbing i faggruppen økonomi, faggruppen web og faggruppen HR. 
Samlingene som vi har hatt i løpet av året har hatt høy kvalitet.  Vi har benyttet krefter i 
nettverket vårt som foredragsholdere, samt at vi har hatt inne eksterne foredragsholdere.  
 
Vi startet med å utgi KAN news i 2012. Dette slik at medlemmene skal få informasjon mellom 
samlingene våre. 
 
For å utvikle KAN ytterligere, som et solid profesjonelt og aktivt nettverk, har vi utarbeidet 
retningslinjer for de som ønsker å være medlemmer i KAN.  Dette betyr i praksis følgende: 
 

• Ønskes medlemskap i KAN må det sendes søknad med CV, og det må fremkomme i 
søknaden hva en kan bidra med og hva en forventer av nettverket.  Styret i KAN vil 
avgjøre den enkelte søknad om medlemskap.  
 

• Den som blir opptatt som medlem i KAN plikter innen 1 måned etter opptak å 
registrere seg på LinkedIn (dette henger sammen med ny nettside som KAN lanserte 
i mai 2012). 
  

• Kontingenten må betales innen fristen. 
  

• Det enkelte medlem forpliktes til å delta i faggruppe dersom det er behov for det.  
 

• Som medlem er du forpliktet til å delta på minst 1 – en – nettverkssamling i løpet av 
året. 
  

• Som medlem har du møteplikt på den årlige strategisamlingen eller på årsmøtet.  
 

• I tråd med KAN sine vedtekter må du som medlem ønske karrieremessig utvikling. Du 
må ønske å bidra, være engasjert og ønske å gi noe til nettverket KAN.  

 
 
 



 

 
 

www.kompetansenettagder.no  

Det er avholdt 3 nettverkssamlinger, en weekendsamling med Tine nettverket fra Riga, 
årsmøte, samt strategisamling i 2012.  
 
 
SYNLIGGJØRING 
Vår nettside www.kompetansenettagder.no er en viktig del av strategien vedrørende 
synliggjøring. Styret og web gruppa har i 2012 prioritert å få laget nye web side. Det har 
vært arbeid knyttet til utvikling og oppdatering av informasjon på den nye siden. Den nye 
web siden ble lansert i mai 2012. 
 
Den nye siden krever at hvert medlem har profil på LinkedIn for å synliggjøre sin 
kompetanse. Den enkeltes profil på LinkedIn er linket opp mot web siden vår. Vi har 
oppfordret medlemmene til å legge inn profil på LinkedIn, samt at vi i tillegg tilbudte et 
LinkedIn kurs til medlemmene våre den 10. mai i Folkeuniversitetets lokaler i Arendal med 
Camilla Maria Eftevaaag som foreleser. Det var dessverre for få som meldte sin interesse slik 
at kurset ble avlyst.  
Pr. i dag er det 13 som ikke har laget egen profil på LinkedIn. Resten av medlemmene våre 
er linket opp. Vi oppfordrer herved de resterende medlemmene våre til å lage profil. 
 
 
Web gruppen har også arbeidet med Facebook. Her er det laget ny åpen side, samt at det er 
laget en lukket gruppe for KAN medlemmer.  
 
 
MEDLEMMER 
Pr. 1.1.2012 var det registrert 63 medlemmer i Kompetansenett Agder.  I løpet av året har vi 
fått 1 nytt medlem, mens 6 har meldt seg ut, og 9 har blitt strøket av listene pga manglende 
innbetaling av kontingent.   Pr. 31.12.12 hadde vi 49 medlemmer. 

 
Styret har i 2012 bestått av: 
 
Leder:  Liv Øyulvstad Lindrupsen, Lyngdal. 
Nestleder: Tanja Golmen Leh, Kristiansand.   
Sekretær: Camilla Maria Eftevaag, Kristiansand. 
Kasserer: Annette Olsen, Arendal. 
  Kine Aasheim, Nedenes. 
  Varamedlemmer: 
  Jorunn Fiskaa, Grimstad. 
  Sigrid Tufteland, Sør-Audnedal. 
 
 
STYRETS  MØTER 
  
27.mars  Ronatoppen/Kristiansand. 
19.april  Ronatoppen/Kristiansand. 
6.juni   Gevir/Kristiansand 
15. september  Rosfjord Strandhotell/Lyngdal. 
26. november  Basol/Kristisansand. 
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ÅRSMØTE – onsdag 22. februar, Galleri Sol / Kristiansand. 23 medlemmer deltok. 
 
 
KAN NEWS 
Har blitt utgitt 4 ganger i 2012 - nytt av året. Dette for å informere medlemmene mellom 
samlingene våre. 
 
 
FAGGRUPPER  
 
Vi har hatt faggrupper i forhold til: 
 

• Tine besøket fra Riga.  
• Web.  
• Økonomi. 
• HR.  
• Mentoring. Arbeidet her har blitt innstilt inntil videre.  

 
 
Disse samlingene er gjennomført i 2012:  
 

• Nettverksamling 6. juni. Sted: Gevir i Kristiansand.  
Arrangør: Styret. Foredragsholdere: Kurt Mosvold/Investor og adm.dir. i Mosvold & 
co, samt Siren Marcussen Neset/Forskningsrådets regionansvarlige på Agder. Tema: 
Nettverksbygging og vedlikehold. 22 medlemmer deltok.  

 
 

• Besøk av Tine jentene fra Riga 29. juni - 1. juli. 
Arrangør: Ilzite Haugen, Camilla Eftevaag og Kirsten Olsson. Aktiv deltakelse også fra 
Tone Nævestad, Marianne Bendtsen, Sigrid Tufteland, Helene Haugedal, styret m.fl. 
 
Jentene ble innkvartert på Tregde Marina i Mandal. På fredagen arrangerte vi 
bedriftsbesøk på GE Healthcare, Mandals AS og Feviktun omsorgssenter. Kvelden ble 
tilbragt på Fevik Strand Hotell hvor vi hadde presentasjoner, salg, middag m.v. På 
lørdagen hadde vi ordnet slik at Tine fikk standplass på Lillesands dagene hvor de 
kunne selge sine produkter. Søndagen var det båttur i Grimstads skjærgård med 
servering og sosialt samvær. 25 deltok fra Tine. 12 KAN medlemmer deltok. 
 
 

• Nettverkssamling 14. september: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal. 
Arrangør: Faggruppa Økonomi.  Tema: KAN økonomi? Faggruppen dro oss igjennom 
en praktisk rettet og inspirerende workshop hvor temaet var regnskap, økonomi og 
praktisk styrearbeid. 25 medlemmer deltok. 
 
 

• Strategisamling 15. september, Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.  
Annette Olsen ledet strategisamlingen. Vi hadde fokus på hvordan medlemmene 
bruker KAN nettverket, samt hva de ønsker å få ut av KAN i 2013. 
Medlemmene arbeidet i grupper, og arbeidet ble presentert i plenum 
etterpå. 25 medlemmer deltok.   
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• Nettverkssamling 15. november, Aker Solutions – Dvergsnes/Kristiansand. 
Arrangør: Faggruppa HR. Tema: Med HR på agendaen – ser du mennesket bak 
stillingsbeskrivelsen?”. Foredragsholdere fra KAN: Tone Thorstensen og May Ruud 
Tennebø. Ekstern foredragsholder: Cecilie Brask – Bedriftsveileder i Cecilie Brask AS. 
15 medlemmer deltok. 

 
 
 
 
Lyngdal, 16. februar 2013 
 
 
 
Styreleder      Styremedlem   
Liv Øyulvstad Lindrupsen    Tanja Golmen Leh 
 
 
 
Styremedlem      Styremedlem 
Camilla Maria Eftevaag    Annette Olsen 
 
 
 
Styremedlem      Varamedlem 
Kine Aasheim      Jorunn Fiskaa 
 
 
 
Varamedlem 
Sigrid Tufteland 


