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OM KVINNER I UTRADISJONELLE YRKER I 2016
Kvinner i utradisjonelle yrker har i 2016 hatt et noe mindre aktivt år enn tidligere, fordi både
leder og nestleder har begynt å studere. Dette har resultert i færre skolebesøk, men vi har
klart å holde fokuset oppe på sosiale arrangement. Vi har dessuten fått designet en ny og flott
nettside, som lanseres i starten av 2017. Ellers ble det i 2016 vedtatt at vi vil skifte navn til
Kvinner i teknikk og håndverk. Vi ser dessuten at profilen vår blir mer og mer lagt merke til
over hele landet, da vi får ulike forespørsler fra både nord og sør i landet. Det systematiske
arbeidet vårt med synlighet har lønt seg! Mer om alt dette kan du lese om i årsmeldinga.
For året 2016 har styret i Kvinner i utradisjonelle yrker bestått av følgende:
Leder: Liv Beate Eidem
Nestleder: Julie Sæther Larsen
Sekretær: Susanne Marie Wold

AKTIVITETER I 2016
SKOLEBESØK
2016 ble et mindre aktivt år når det kommer til skolebesøk. Der vi tidligere har hatt rundt 10
besøk, har vi i år kun hatt 3. Dette kommer av at ledelsen i nettverket har hatt det mer travelt
enn tidligere, og vi har hatt liten tid til å planlegge og gjennomføre skolebesøk. Vi har fått flere
henvendelser fra ulike skoler som vi dessverre har måttet takke nei til. Spesielt distriktskolene
har tatt kontakt, og dette setter vi stor pris på. Vi håper å gjennomføre flere skolebesøk i 2017.
På skolebesøkene våre forteller vi elever hva vi jobber med, hvorfor vi har valgt det yrket vi
har, og litt om hva nettverket gir oss. Erfaringen vår er at rådgiverne på skolene vi besøker
setter stor pris på våre innlegg, da vi gir god informasjon om både yrkesfag og utradisjonelle
yrkesvalg. Her er listen over de skolene vi besøkte i 2016:

• Klæbu ungdomsskole 19. Januar
• Blussuvoll 22. januar
• Stabbursmoen 16. februar

MEDLEMSMØTER
Vi har hatt tre medlemsmøter i 2016, med litt varierende oppmøte. Vi ønsker at flere av
medlemmene i nettverket skal engasjere seg, og vi er derfor glade for at vi hadde 10
fremmøtte for å engasjere seg i saken da vi ønsket å vurdere å skifte navn.

• Årsmøte, 10. Mars – 6 fremmøtte
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• Medlemsmøte, 6. September – 5 fremmøtte
• Ekstraordinær generalforsamling, 27. Oktober – 10 fremmøtte

SOSIALE TREFF
Vi har også i år hatt godt oppmøte på de sosiale arrangementene våre. Vi håper på enda større
oppslutning til neste år!

• Jentebølgen med påfølgende middag, 7. juni – 6 personer deltok på
løpet, og 3 til ble med på middagen
• Gokart og Lazer-X, 27. oktober – 12 personer deltok
• Julebord på Grenaderen, 3. desember – 13 personer deltok

ANDRE AKTIVITETER
Kvinner i utradisjonelle yrker deltok på mange konferanser og møter i 2016, og holdt innlegg
på de fleste av dem. Her er en liste over konferansene vi deltok på:

• Konferanse om ”Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet”, holdt av LOs Familieog likestillingspolitisk utvalg den 29. Januar
• Møte med Lærlingerådet den 12. april
• Konferanse om bedre kjønnsbalanse i videregående opplæring, den 19.
mai
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• Konferansen ”Kvinner på tvers” den 16. september
• Likestillingskonferansen til EL&IT den 3.-4. oktober
• Karrieredag i Nord-Trøndelag den 25. oktober
• Læreplasskonferansen den 14. November
• BNL og Fellesforbundet vil opprette et nasjonalt nettverk for kvinnelige
rørleggere, vi deltok på en konferanse om dette den 19. november på Son.

NAVNEBYTTET
Vi har i lengre tid hatt noen utfordringer knyttet til navnet Kvinner i utradisjonelle yrker. Selv
om det er et av de få navnene som dekker hele målgruppa vår, er det et langt og tungt navn.
Mange vegrer seg for å bruke navnet, siden det ikke definerer så godt hvilke yrker vi ønsker å
innlemme. Dessuten har søsternettverket vårt i Oslo nylig endret navn til Kvinner i teknikk og
håndverk, og vi ønsker på sikt å bygge en tydelig forbindelse mellom nettverkene rundt i
Norge.
Denne høsten har vi holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi bestemte oss for å
endre navnet vårt til Kvinner i teknikk og håndverk. Dette ble ikke enstemmig vedtatt, og vi vil
også presentere noen utfordringer vi ser i forbindelse med navnebyttet.
Når navnet vårt endres, vil det for noen yrkesgrupper være vanskelig å kjenne seg igjen under
fanene "teknikk" eller "håndverk". Det er viktig for oss at alle som tidligere følte tilhørighet til
nettverket også skal gjøre det i framtiden, og derfor er det viktig å poengtere at vi fortsatt er
et nettverk for kvinner innen BA, TIP og EL.
Vi har dessuten gått gjennom flere navnebytter tidligere, og dette kan gjøre oss mindre
gjenkjennelige for omverdenen. Heldigvis kan vi fortsette å bruke logoen og annet materiell
knyttet til profilering, så vi får en gjenkjenningsfaktor her. Vi må dessuten være flinke til å
informere de vi samarbeider med om navneendringen, slik at det nye navnet setter seg.
I sum er vi veldig fornøyde med å ha et navn som våre medlemmer føler de kan stå inne for,
og som fremdeles favner alle. Vi tror det vil bli en positiv endring for nettverket!

NY NETTSIDE
Den største kostnaden vår i 2016 var å få designet en ny nettside, hvor intensjonen er å gi
informasjon om utradisjonelle yrkesvalg, yrkesfag generelt, og en enkel måte å kontakte oss
på. Vårt eget arbeid med utforming av innholdet har trukket ut i 2017, men vi håper å lansere
den nye nettsida i løpet av første kvartal i 2017! Her er en liten smakebit av uttrykket:
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NETTVERKET I MEDIA
I 2016, som tidligere år, har målet vårt vært å få tre opptredener i media, for å gjøre nettverket
synlig. I år har ikke nettverket hatt noen direkte opptredener i media, men flere av
medlemmene har vært profilert i media, og frontet sine yrkesvalg.
Julie ble intervjuet i Adressa den 29. februar om å utdanne seg til yrkesfaglærer, og om ønsket
om flere jenter inn i mannsdominerte yrker.

Julie ble også intervjuet av frifagbevegelse den 1. februar om det samme temaet.
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5. november ble Sandra intervjuet av trd.by om valget om å bli elektriker, i tillegg til
engasjementet i LO.

ANDRE SPENNENDE HENDELSER
YRKES-NM I BERGEN
I oktober sto søsternettverket vårt i Bergen, Montørjentene El og It, på stand under Yrkes-NM
i Bergen. Vi sendte profileringsmateriell som de kunne bruke for å både promotere nettverket
og informere under Yrkes-NM. Vi ønsker Montørjentene lykke til videre i arbeidet!
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KONTAKT FRA HELE LANDET
Arbeidet vårt med å få en tydelig og synlig profilering begynner å betale seg. Vi får oftere
forespørsler om å holde foredrag på konferanser og andre arrangementer, og det setter vi pris
på! Vi får til og med ulike forespørsler fra hele landet; vi har fått spørsmål fra foreldre til jenter
som har valgt eller ønsker å velge utradisjonelt, og forespørsel om å delta på konferanser og
workshops i Oslo. Selv om vi i Trondheim ikke har mulighet til å delta på så mange
arrangementer rundt om i landet, har vi mulighet til å henvise til våre søsternettverk som
jobber med lignende målsetting som oss. Vi er derfor veldig glade for at vi er så synlige at vi
når et nasjonalt publikum!

REGNSKAP 2016
Regnskapet for 2016 er vedlagt i slutten av årsmeldinga

HANDLINGSPLAN FOR 2016 – HVA HAR VI FÅTT TIL OG IKKE?
•
•

•
•
•

•
•
•

Holde 4-5 store arrangementer, både sosiale og faglige møter
o Vi holdt totalt 6 møter, så dette klarte vi med god margin.
Delta på rådgiverkonferansen – evt. andre fora hvor vi kan møte rådgivere og lærere
o I 2016 har vi deltatt på mange ulike konferanser, i tillegg til karrieredag, som
tilsvarer rådgiverkonferanse. Vi har dermed oppnådd målet.
Dra på lokale utdanningsmesser
o Vi deltok på læreplasskonferansen.
Skolebesøk ved ungdomsskoler og videregående skoler
o Vi har besøkt 3 ungdomsskoler, men ingen videregående skoler.
Holde treff for jenter i vgs hvor de kan møte hverandre på tvers av fag og hvilke skoler
de går på
o Vi fikk ikke holdt et slikt treff.
Ha 3 opptredener i media
o Flere av medlemmene i nettverket har hatt opptredener i media.
Deltagelse på jentebølgen og/eller andre lokale arrangementer
o Vi deltok på Jentebølgen i 2016, med godt oppmøte!
Trykke opp profileringsmateriell etter behov
o Vi har fått produsert nok materiell til opptredenene våre, og trykte blant annet
opp t-skjorter til Jentebølgen.

ELEVINNTAK 2016
Ett av nettverkets mål er å bidra til at flere jenter søker seg til fagretningene BA, EL og TIP. Vi
har sett en gradvis økning av jenter som får skoleplass innen disse fagretningene i SørTrøndelag, og vi vil derfor presentere inntakstallene her.
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2012

2013

2014

2015

2016

39
67
23

48
60
24

46
76
34

55
75
34

61
80
39

129

132

156

164

180*

EL
TIP
BA

Sum

*Dette tallet viser hvor mange som søkte til fagretningene i 2016.
Vi håper at vår synlighet og våre historier om utradisjonelle valg har vært med å bidra til at
flere jenter tør å ta steget!

BUDSJETT FOR 2017
Ettersom aktiviteten i 2016 har vært lavere enn tidligere, har vi bygd opp en større egenkapital
enn vi ønsker. Vi har derfor minket budsjettet på inntektssida, for å sørge for at vi når et sunt
nivå på egenkapitalen i 2017. Vi beregner ellers å bruke endel midler på å holde en konferanse
for å samle søsternettverkene våre i Norge. Ellers er det gjort relativt små justeringer i
budsjettet mot forrige år.

KIUY - budsjett for 2017
INN
Fra hvem
STFK
Distrikskontoret LO
EL og it
MEF
TKBL BTV

UT
Sum
kr 0
kr 10 000
kr 13 847
kr 8 023
kr 1 982

OTEK
Nye samarbeidsavtaler

kr 7 236
kr 30 000

Sum inn 2017

kr 71 088

Hva
Hjemmeside
T-skjorter
Gensere
Fysisk fostring-tiltak
Tommestokker

Egenkapital

kr 183 881

Lønn og godtgjørelse
Regnskapskostnader
Sosiale arrangement
Honorar for drift.
Administrative kostnader
Nettverkskonferanse

Totalsum inn

kr 254 969

Sum ut

Resultat 2017

Sum
Antall/str
kr 15 000
kr 5 000 nye i M og S
kr 7 000
kr 10 000
kr 12 000 500 stk
Skolebesøk og
Messer, Foredrag,
kr 20 000 Møter
kr 12 000
kr 25 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 70 000
kr 201 000

kr 53 969
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HANDLINGSPLAN FOR 2017
I 2017 har vi satt noen nye mål, ettersom vi ikke klarer å holde like høy aktivitet på dagtid
dette året. Her er målene våre for 2017:

• Ha 3 sosiale arrangement
• Holde en konferanse hvor vi samler alle søsternettverkene våre i Norge.
Dette vil være ett av de sosiale arrangementene våre
• Delta på Jentebølgen
• Besøke minst 5 ungdomsskoler
• Holde treff for jenter i vgs hvor de kan møte hverandre på tvers av fag og
hvilke skoler de går på
• Delta på 2 messer og konferanser
• Ha totalt 5 opptredener i media, både av nettverket og av
enkeltmedlemmer i nettverket
• Trykke opp nytt profileringsmateriell med nytt navn og den nye
nettadressa vår
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Takk for et fint år!
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Dato fra-til:

Regnskapsår
Periode
Nr.

2016

Resultatregnskap

-

for

01 - 01

Kontonavn

Salgs- og driftsinntekt

3200 Kursinntekter

3400 Tilskudd etter søknad

Salgs- og driftsinntekt
Varekostnad

4500 Kurskostnader
Varekostnad

Lønnskostnad

5010 Lønn til ansatte

5090 Periodiseringskonto lønn
5400 Arbeidsgiveravgift

5401 Arbeidsgiveravgift av avs.
feriepenger
5990 Annen personalkostnad
Lønnskostnad

Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6540 Inventar
6705 Regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita

6860 Møte, kurs, oppdatering o l
6940 Porto

Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad

Kvinner i utradisjonelle yrker

Regnskap i år

155 417,00 cr

7350 Representasjon,
fradragsberettiget
7770 Bank- og kortgebyr

Annen driftskostnad
Driftskostnader

8051 Renteinntekt bankinnskudd
Årsresultat

8800 Årsresultat

KAE

178 231,00 cr

195 631,00 cr

9 902,00

66 045,00

9 902,00

66 045,00

1 800,00

15 960,00

183,60

Budsjett

17 400,00 cr

155 417,00 cr

0

0

1 627,92

Regnskap i år

155 417,00 cr

15 945,00

17 928,60
1 400,00
8 414,00
778,00

6 235,00

23 822,92

14 323,00

178 231,00 cr

9 902,00

66 045,00

9 902,00

66 045,00

1 800,00

15 960,00

0

15 945,00

17 928,60
1 400,00

6 163,00

8 414,00
778,00

6 163,00

0

270,00

14 323,00

1 627,92

0,00

6 235,00

23 822,92

767,70

238,00

238,00

6 163,00

6 163,00

85 787,50

18 026,50

85 787,50

18 026,50

33,00

98,40

33,00

98,40

26 669,20 cr

0

2 500,00

23 493,10

119 524,02

134,00 cr

76 240,98 cr
76 240,98

0

1 976,20

767,70

232,00 cr

0

892,00

1 976,20

128 979,80

0

3 461,00

892,00

86 826,20

Budsjett

0,00

3 461,00
270,00

1

17 400,00 cr

195 631,00 cr

183,60

0,00

Hittil
Regnskap i fjor

155 417,00 cr

0,00

7050 Bom/parkering

7100 Bilgodtgjørelse,
oppgavepliktig
7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og
AGA-fri
7140 Reisekostnad, ikke
oppgavepliktig
7320 Reklamekostnad

Denne periode
Regnskap i fjor

Side:

0
0
0

Kvinner i utradisjonelle yrker (693)

86 826,20

128 979,80

232,00 cr

26 669,20 cr

2 500,00

23 493,10

119 524,02

134,00 cr

76 240,98 cr
76 240,98

0
0
0

08.03.17 09:02

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2016
Periode:
Nr.

01 - 01

Kontonavn

EIENDELER

1570 Andre kortsiktige fordringer
1920 Bankinnskudd
Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

2050 Annen egenkapital

Udisponert resultat (Ikke bokført)

2400 Leverandørgjeld
2600 Forskuddstrekk

2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift
2940 Skyldige feriepenger

Egenkapital og gjeld

KAE

Balanse

-

for
Kvinner i utradisjonelle yrker

Denne periode
Regnskap i år
Regnskap i fjor

Budsjett

0,00

183 881,60

158 473,12

183 881,60

158 473,12

156 845,20 cr

156 845,20 cr

26 669,20 cr
0,00
0,00

229,55 cr

229,55

367,20 cr

183 881,60 cr

0

0,00

Kvinner i utradisjonelle yrker (693)

156 845,20 cr

156 845,20 cr

229,55 cr

0,00

229,55
0

158 473,12

158 473,12

0,00

0,00

367,20 cr

183 881,60 cr

1

Budsjett

0,00

183 881,60

0,00

0,00

158 473,12 cr

183 881,60

26 669,20 cr

0,00

1 627,92 cr

Regnskap i år

Hittil
Regnskap i fjor

Side:

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 627,92 cr

158 473,12 cr

0

08.03.17 09:02

