
1 

 

 

 
 

KOMPETANSENETT AGDER 
ÅRSMELDING FOR AKTIVITETSÅRET 2017 

 

                
 

KAN – Kompetansenett Agder er en frittstående nettverks- og interesseorganisasjon for kvinner i Aust- 

og Vest-Agder. 
 

KANs 4 målsettinger har også i 2017 vært styrende for aktiviteten i nettverket: 
 Karriereutvikling 

 Motivasjon 

 Kompetanseheving 

 Synlighet 

 

Etter jubileumsåret i 2016, har vi fulgt opp det spennende arbeidet med samlinger, overnatting og 

nettverksbygging for kvinner som «vil og kan». Vi har sett at enkelte medlemmer har valgt å melde 
seg ut blant annet pga tidsklemma, men vi har fått flere nye medlemmer, så medlemstallet holder seg 

stabilt. Vi har en god blanding i alder, lokasjoner og et flerkulturelt mangfold i tråd med 2020-visjonen  
 

På strategisamlingen 23. november 2017 ble det jobbet videre med «KAN 2020 visjonen» med 
spesielt fokus på styrearbeid og lederbase. Det ble i løpet av året opprettet en arbeidsgruppe som 

jobber med den delen som omhandler styre- og lederbase, og arbeidet så langt ble lagt frem for 

medlemmene.  
 

Utad skal vi være: 
 Et profesjonelt, solid og godt forankret forretningsnettverk for kvinner i Agder 

 Ha en interessant «Lederbase» 

 Utvikle Styrekandidater 

 En arena for medlemmene hvor de kan hente inspirasjon, bygge relasjoner og få faglig påfyll. 

 

 

Næringsforeningen i Kristiansand (NiKR) lanserte i februar 2017 et nytt forretningsnettverk for kvinner 
på Sørlandet. Nettverket WIB (Women in Business) ble lansert med Kick-Off i Kristiansand 07.mars. 

NIKR inviterte eksisterende kvinnenettverk til samarbeid og deltakelse i WIB sin styringsgruppe. KAN, 
Girl Geek Dinners, NEW og DINA gikk alle inn med en representant. KAN og NEW valgte i løpet av året 

å gå ut av styringsgruppa og prioritere sine egne nettverk. Det krever for mye med aktiv deltakelse i 
begge nettverkene, men KAN ønsker å fortsette samarbeidet med både WIB og de andre nettverkene 

og har diskutert muligheter for at vi sammen kan arrangere en større samling, konferanse e.l. WIB er 

det forretningsnettverket for kvinner på Sørlandet som er mest likt KAN. 
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KAN fortsetter selvfølgelig også å delta på interessante arrangementer hos andre nettverk der vi har 

mulighet til det.  I tillegg til våre egne samlinger i 2017 har vi blitt invitert til flere åpne samlinger hvor 

medlemmene våre har deltatt. Eksempler på slike samlinger er Girl Geek Dinners arrangement 
«Omstilling, likestilling og delingsøkonomi» 14.mars i Kristiansand, New Eyde Women (NEW) 

bedriftsbesøk hos MacGregor i deres nye lokaler i Barbu i Arendal 29.mars, samt NEWs åpne 
Gründerkveld 17.oktober. I tillegg har flere av KANs medlemmer vært flinke til å bruke vår lukkede 

Facebook side til å legge ut forskjellige arrangementer og samlinger som har vært av interesse for 

flere. 
 

Våre medlemmer har ytret ønske om flere og varierte kurstilbud. Styret har bla hatt god dialog med 
KAN-medlem Joanna Sunnset som arbeider hos Folkeuniveristetet og vi har sammen skreddersydd 

flere gode kurstilbud eksklusivt for KAN. Grunnet lav påmelding måtte flere kurs høsten 2017 
dessverre avlyses. Antall kurs, tidspunkt for gjennomføring og tidlig annonsering av kursene på FB er 

nok noe man bør se på for at flere som ønsker å delta skal få mulighet til det. LinkedIn kurset den 14. 

oktober 2017 som ble holdt av vårt medlem Karin Lee-Hansen, ble en suksess med en god 
kombinasjon av kompetanseheving og relasjonsbygging, og det er et stort ønske om å gjenta dette. 

 
I 2017 er det avholdt 10 arrangementer - 3 ordinære samlinger, 2 åpne samlinger, Årsmøte, 

Strategisamling, sommersamling, Bobletreff og LinkedIn kurs. I tillegg så kommer Arendalsuka og 

TedX Arendal. 
 
Når Hvor Aktivitet/tema Foreleser/gjester etc. Antall 

deltakere 

18.01 Hos Naboen, 
Kristiansand 

Nettverkssamling 
Foredrag: Karriereveiledning 

 

Kine Aasheim  
Sigrun Arnardottir 

37 

15.02 Horisonten,  
Lillesand 

Årsmøte 
Foredrag: «Ut av komfortsonen» 

 

Cecilie Thunem-Saanum 37 

26.04 Scandic Bystranda, 
Kristiansand 

Åpen Nettverkssamling. 
Foredrag: «Nettverk» og «Forandring 
Fryder» 
 

Colleen Delane-Skibsrud 
Tor Åge Eikerapen 

71 

9.-
10.06 

Strand Hotell,  
Fevik 

Sommersamling med overnatting 

Presentasjoner av våre medlemmer – 
tilsvarende Pecha Kucha  
 
Speed-dating 
Yoga  
LineDance 
 

 
Benedikte Nilsen, Annie 
Tønnessen og May R. 
Tennebø 
 
Åse Rønning 
Jorunn Haugen 

19 

14.- 
19.08 

Arendal Eksternt arrangement 
Arendalsuka 
Felles deltakelse for de som ønsket det. 
 

 10 

06.09 Smaken av 
Grimstad, Grimstad 

Bedriftsbesøk hos «Smaken av 
Grimstad» med presentasjon og 

omvisning i fabrikken.  
Presentasjon av NIBIO, Grimstad 
 

Rachel-Iren Mentzoni 
Elise Krey Pedersen 

26 

8.-9.09 Arendal Kulturhus Eksternt arr. 
TEDxArendal 
 

 5 
 

14.10 Siem Offshore, 
Kristiansand 

LinkedIn kurs Karin Lee-Hansen 13 

01.11 Håndverkeren, 
Kristiansand 

Åpen nettverkssamling. 
Foredrag: «Holde foredrag? Fra 
panikk til mestring» 

 

Celine Thommessen 35 

23.11 Horisonten,  
Lillesand 

Strategisamling 
Foredrag : «Styrearbeid» 

Nicolai Jarlsby 26 

13.12 Bønder i Byen 
Kristiansand 

Bobletreff med Prosecco-smaking Max Hansen 20 
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MEDLEMMER  

Ved utgangen av 2017 er det 79 medlemmer i Kompetansenett Agder.  
  
Styret har i 2017 bestått av:  
 

Leder:    Elise Bjørneseth, Kristiansand, Vest-Agder 
Nestleder:   Gro Wickstrøm, Kristiansand, Vest-Agder  
Sekretær:   Jorunn Haugen, Arendal, Aust-Agder 
Kasserer:   Farrah A. Løvdal, Arendal, Aust-Agder 
Styremedlem:   Karin Lee-Hansen, Homborsund, Aust-Agder 
Varamedlemmer:  Randi Mikalsen, Kristiansand, Vest-Agder 
   Sigrun Arnardottir, Kristiansand, Vest-Agder 
    
 
 
Styremøter   

Det har vært avholdt 12 styremøter i løpet av 2017.  
 
 
Kristiansand, 14. februar 2018 
 
 
 
Elise Bjørneseth 
Leder 
 
 

 Gro Wickstrøm 
Nestleder 

  

Jorunn Haugen 
Sekretær 
 
 

 Farrah A. Løvdal 
Kasserer 

 Karin Lee-Hansen 
Styremedlem 

Randi Mikalsen 
Varamedlem 

 Sigrun Arnardottir 
Varamedlem 

  

 
 


