
 

 
 

KOMPETANSENETT AGDER 
ÅRSMELDING FOR AKTIVITETSÅRET 2013 

 
 
Hovedmålet til KAN er å ha fokus på synliggjøring, nettverksbygging, samt det å utvikle KAN 

ytterligere som et solid profesjonelt nettverk med aktive medlemmer.  
 

I 2013 er det avholdt 9 arrangementer, fordelt på et årsmøte, en strategisamling, en uformell samling, 
et bedriftsbesøk, to dybdeintervjusamlinger og to fagsamlinger. 

 

Vi gjennomførte samlinger hvor vi gjennom dybdeintervju ønsket å få bedre innblikk i hvilke valg og 
hva dette har hatt av bedtydning for karrieren og karriereutviklingen.  

Vi har hatt samlinger hvor vi har hatt eksterne foredragsholdere med et fagtema, og vi har hatt 
samling hvor vi har benyttet interne ressurser i nettverket i coach-opplæring. Og vi har i sammenheng 

med strategisamlingen hatt et bedriftsbesøk på GE Healthcare, Lindesnes. 

 
Vi har videreført utgivelser av nyhetsbrevet KAN News i 2013 som var et tiltak som ble startet i 2012. 

Vi har i dette nyhetsbrevet utvidet til å presentere nye medlemmer for resten av medlemmene. Dette 
slik at medlemmene skal få informasjon mellom samlingene våre. 

 
Det har vært noe variert oppslutning til de ulike arrangementene. I erkjennelse av at de aller fleste av 

medlemmene i nettverket har mange aktiviteter gjennom året både privat og jobb så ligger 

deltakelsen på et akseptabelt nivå, selv om det er ønskelig å få flere med.  
 

Aktivitetsåret 2013  
Når Hvor Aktivitet/tema Forelesere, gjester, 

annet 
Antall 
deltakere 

14. mars Visma, Kr.S Årsmøte Ann Kristin Olsen 20 deltakere 

14. mai Christiansands 
Brygghus, Kr.S 

Uformell sammenkomst Sosialt felleskap 7 deltakere 

11. juni Scandic Bystranda, 
Kr.S 

KAN dybdeintervju og 
middag 

Jorunn Fiskaa og Kirsten 
Olsson. Intervjuer Kine 
Aasheim 

11 deltakere 

11. juni Kilden Stemmerettsjubileets 
konsert  

Musikere: Johanna Vatne, 
Silje Kåfjord, Anne Marie 
Almedal og artisttrioen 
Queendom.  Konferansier 
Lillian Røssaak 

7 deltakere 

19. sept National Oilwell 
Varco, Arendal 

KAN dybdeintervju Marianne Berendsen og 
Tone Nævestad   
Intervjuer Kine Aasheim 

15 deltakere 

08. okt Aker Solutions 
hovedkontor, 
Kristiansand 

WORKSHOP med fokus på 
4MAT læringssirkler 

May Ruud Tennebø 16 deltakere 

25. okt GE Healthcare, 
Lindesnes 

Bedriftsbesøk Sigrid Tufteland 15 deltakere 

26. okt Lindesnes Havhotell Strategisamling  
Ingunn Foss 

18 deltakere  

Innlegg: Min vei til der jeg 
er nå 

28. nov Visma, Kr.S Kommunikasjon Cheryl Macdonald 9 deltakere 

 
 



 
Bilder fra aktivitetsåret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retningslinjer i KAN 

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. 

 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.  
 



 
 

Synliggjøring 

 
KAN Nettside, www.kompetansenettagder.no  

 
Nettsiden til KAN skal gi opplysninger om nettverket, nettverkets historie, aktiviteter og annet som vi 

mener kan tjene nettverket, her i gjennom å synliggjøre når nettverkets medlemmer har vært synlige i 
media. For å få dette til må medlemmene selv være med å bidra til dette da det er flere medier i 

begge Agder-fylkene. Dette er en tjeneste som nettverket tilbyr sine medlemmer for å være synlige. 

Nettsiden har også en medlemsoversikt hvor medlemmene er linket opp mot LinkedIn hvor den 
enkelte selv har ansvar for hvilke opplysninger de ønsker skal ligge ute på de.  

 
Nettverket sendte ut en pressemelding ved styreskifte til samtlige avismedier i Aust- og Vest-Agder, 

en pressemelding som ble trykket i flere aviser i begge fylkene. Og denne ble tatt inn i flere mindre 
aviser. 

 

 
KAN FB åpen gruppe, https://www.facebook.com/pages/KAN-Kompetansenett-Agder/174154682692416?ref=hl  

 
 

http://www.kompetansenettagder.no/
https://www.facebook.com/pages/KAN-Kompetansenett-Agder/174154682692416?ref=hl


Til årsmøte den 14. mars 2013 hadde vi 76 «liker» på denne siden og 19. januar 2014. er dette øket 

til 140 «liker». Det er en økning på 64 liker. Det vil si at målet med synligjøring i den offentlige FB 

gruppen er nesten fordoblet. Denne åpne FB-gruppen er knyttet opp mot nettsiden til KAN. 

 
KAN FB lukket gruppe 

 
FB lukket gruppe har som målsetning å fange opp alle medlemmene. Per i dag er det 39 av 42 

medlemmer som er medlem i denne lukkede gruppen. Denne gruppen er et tilbud til medlemmene 
hvor de kan drøfte saker og gi info til hvernadre. 

 
 

MEDLEMMER  

Pr. 1.1.2013 var det registrert 49 medlemmer i Kompetansenett Agder. I løpet av året har vi fått 5 nye 
medlemmer.  

 
Styret har i 2013 bestått av:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leder:    Sigrid Tufteland, Lindesnes, Vest-Agder. 
Nestleder:   Jorunn Fiskaa, Grimstad, Aust-Agder. 
Sekretær:   Kine Aasheim, Nedenes, Aust-Agder. 
Kasserer:   Annette Olsen, Arendal, Aust-Agder. 
Styremedlem:  Inger Grete Lia Stålesen, Søgne, Vest-Agder.  
Varamedlemmer:  Ragna Marie Henden, Kristiansand, Vest-Agder 

Tone Flovik, Grimstad, Aust-Agder 
 
Styremøter   
Fysiske styremøter har vært avholdt på følgende datoer: 
22. april Basol, Kristisansand. 
14. mai Politihuset (Tinghuset), Kristiansand.  
14. august Basol, Kristisansand.  
03. oktober Politihuset (Tinghuset), Kristiansand. 



26. oktober Lindesnes Havhotell, Lindesnes.  
14. november Basol, Kristisansand. 
 
Styrets arbeidsmetodikk 
Mellom møtene har styret arbeidet hovedsakelig gjennom mailkontakt og via lukket FB 
gruppe kun for styret. Tidlig ble det opprettet en lukket FB gruppe for styret da de fleste av 
styrets medlemmer får mange mail og oppfølging på mail ble vanskelig da det ble mye 
kommunikasjon på enkeltsaker. Erfaring med lukket styregruppe på FB har vært utelukkende 
positivt.  
 

KAN NEWS  
Har blitt utgitt 3 ganger i 2013. Dette for å informere medlemmene mellom samlingene våre.  
 
 
 
 

 
Tjomsland, 12. februar 2013 
 
 
 
Leder    Nestleder   
Sigrid Tufteland  Jorunn Fiskaa 
 
 
 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem  
Kine Aasheim   Annette Olsen   Inger Grete Lia Stålesen 
 
 
 
Varamedlem    Varamedlem 
Ragna Marie Henden   Tone Flovik 
 


