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KOMPETANSENETT AGDER 
ÅRSMELDING FOR AKTIVITETSÅRET 2020 

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

KAN’s formålsparagraf: 
Bidra til videre karriereutvikling 
Gi impulser og motivasjon til nye utfordringer 
Være en arena for kvinner som ”vil noe” 
Synliggjøre medlemmene slik at de blir sett og vurdert når styreposisjoner og lederstillinger 
skal besettes 
Øke medlemmenes faglige kompetanse 

KAN’s 4 målsettinger har også i 2020 vært styrende for aktiviteten i nettverket: 
 Karriereutvikling 
 Motivasjon 
 Kompetanseheving 
 Synlighet 

Styret ble valgt inn 25. februar 2020 og bestod av 3 nye styre/varamedlemmer og 4 som fortsatte fra 
året før. I den første perioden ble det brukt tid til å definere roller til hvert styremedlem/varamedlem. 
Det ble lagt vekt på at hver enkelt skulle vurdere hva de har lyst til å jobbe med og hvor mye tid de 
har til rådighet. Rollebeskrivelser ble laget for hvert medlem. Varamedlemmer har deltatt på lik linje 
med styremedlemmer i styret. Arbeidsmengden har vært godt fordelt.  

Styret tok utgangspunkt i års hjulet for 2020 men pga Covid-19 pandemien ble året veldig annerledes 
enn de vi hadde sett for oss i forhold til planlagte aktiviteter. Vi var veldig takknemlig for at vi fikk 
anledning til å komme på besøk til Arkivet i Kristiansand i juni og fikk med oss en flott sommersamling 
i august. Ett par «get together» har vi fått til både «live» og på Teams.  

Vårt eget KANx 2020 er blitt utsatt. Vi håper at vi får arrangert dette ila 2021 da dagen ville ha vært 
fylt med mange interessante foredrag holdt av våre medlemmer med innlagt lunsj og mingling. 

Den årlige strategisamlingen ble holdt 9. desember ble utført av styre på Teams i år. Strategien ble 
basert på innspill fra workshopen på Lindesnes havhotell 28-29 august før et virtuelt bobletreff med 
medlemmer.  
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Samlinger: 

Når Hvor Aktivitet/tema Foreleser/gjester etc. Antall 
deltakere

25.02 Horisonten i 
Lillesand 

Årsmøte 

Foredrag: «Et år på Bali – om å våkne 
midt i en drøm» 

Nina Solvang 
16 

16.06. Arkivet i 
Kristiansand 

Nettverkssamling 

Bedriftsbesøk på arkivet 
m/presentasjon og omvisning 

Riina Upsal 
13 

02.07. Solskinn og Latter, 
Kristiansand 

Uformelt bobletreff Tora E. Hansen-Tangen 17 

28-
29.08. 

Lindesnes havhotell Sommersamling 
«Workshop» 

 «Arbeidet på stortinget og samarbeid 

med næringslivet» 

Fortsetter historien: 
Under/Oppfinnerparken/Knerten 
parken 
+ omvisning på Under 

Tora E. Hansen-Tangen 

Ingunn Foss 

Stig Ubostad 

19 

07.10. Smak og Behag, 
Grimstad 

Uformelt bobletreff Magrete Kollstrand 14 

07.11. Fevik Strandhotell 

-HOLD-

KANx Konferanse 

Planlagt program: 
«Prosjekt AMS»,  
«Hvorfor kommer du ikke inn på 
intervju»? 
«Inkludering går begge veier»,  
PANEL  
«CITYFOOD og drømmen om 
grønnere fengsler»?  

Magrete Kollstrand 
Elise Bjørnseth 
Clare Jortveit 
Annette Olsen (panel 
leder) 
Inger Grete Lia Stålesen,  
Siv-Lene G. Skar, 
Elise Krey Pedersen 

Påmeldt 
29 

09.12 Teams KAN Strategi samling Styre 6 
09.12 Teams Virtuelt Bobletreff Medlemmer 14 
02.02 Hamresanden Bålkos Magrete/Rebecca 10 

Kurs: 
Kurset som vi planla for januar gikk ut da vi ikke kunne se for oss at det ville være stemning for et 
virtuelt kurs til 3 til 4000 kroner nå i år da de fleste sitter på hjemmekontor og bruker Teams og Zoom 
hele dagen. Det å treffes er en viktig del av kurskveldene. I stedet ble det arrangert et treff ute på 
Hamresanden med bålkos. Kurs legges inn på års hjulet for 2021. 

MEDLEMMER  
Ved utgangen av 2020 er det 50 medlemmer i Kompetansenett Agder.  

Styret har i 2020 bestått av:  

Leder:   Tora E. Hansen-Tangen, Kristiansand 
Nestleder:  Angelika Westlund, Kristiansand 
Sekretær:  Ina Sofie Sanko, Kristiansand 
Kasserer:  Magrete Kollstrand, Arendal 
Styremedlem:   Rebecca Christiansen, Kristiansand 
Varamedlemmer:   Rigmor Berge, Arendal 

Lisa Whitehead, Kristiansand 
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Styremøter   
Det har vært avholdt 9 styremøter i 2020. Møtene er blitt holdt annenhver gang vest og øst i Agder. Flere av 
møtene er holdt hjemme hos styres medlemmer og noen på Teams. Styremøte i september gikk over en helg og 
ble holdt på privat hytte på Hovden.  

Kristiansand, 15 februar 2021 

Tora E. Hansen-Tangen 
Styreleder 

Angelika Westlund 
Nestleder 

Ina Sofie Sanko 
Sekretær 

Magrete Kollstrand 
kasserer 

Rebecca Christiansen 
Styremedlem 

Lisa Whithead 
Varamedlem 

Rigmor Berge 
Varamedlem 

Riina Upsal 
Revisor 

Jorunn Haugen  
Valgkomitee 

Emelyne Harboe 
Valgkomitee 


