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OM KVINNER I TEKNIKK OG HÅNDVERK I 2017
2017 var året vi skiftet navn til Kvinner i teknikk og håndverk. Dessuten ble nettsiden vår
lansert, som har gjort oss mer synlige og tilgjengelige for folk over hele landet. Mot slutten av
året arrangerte vi en konferanse for å samle alle nettverkene i Norge, som ble en stor suksess!
Ettersom leder og nestleder begge studerer, og har en travel hverdag, besluttet vi å gjøre
styret større for å klare å være litt mer robuste. Selv om vi ikke har hatt så høyt aktivitetsnivå
som vi har hatt tidligere, har vi likevel fått gjort mye spennende i 2017.
For året 2017 har styret i Kvinner i teknikk og håndverk bestått av følgende:
Leder: Liv Beate Eidem
Nestleder: Julie Sæther Larsen
Styremedlemmer: Ann-Elin Kjøren Storsand, Renate Dybvik Nilsen og Maria Bjørgen

AKTIVITETER I 2017
SKOLEBESØK
I 2017 besøkte vi ikke så mange skoler, ettersom ledelsen i nettverket fremdeles har lite fritid
å ta av. Vi ser behov for å kunne bruke mer av normal arbeidstid for å planlegge og
gjennomføre skolebesøkene, ettersom den travle hverdagen vår gjør at vi må nedprioritere
denne aktiviteten i nettverket. I år har vi ikke prioritert rene skolebesøk, men heller fokusert
på konferansen og Vg1- og Vg2-treffet vi arrangerte i høst. Vi har derfor bare besøkt en skole
i 2017, nemlig Egge ungdomsskole, den 29. september 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. Derfor ønsker vi å øke antallet besøk i 2018.

MEDLEMSMØTER OG STYREMØTER
I 2017 hadde vi to store arrangement å planlegge, og vi har derfor hatt flere medlemsmøter
og styremøter enn tidligere år. Styret har stort sett møtt fulltallig, og vi har hatt møter med
veldig godt oppmøte. Dette er vi veldig glade for! Her er møtene vi hadde i 2017:

• 20. april: Årsmøte i STFKs lokaler. 8 fremmøtte.
• 21. juni: Møte og medlemskveld på Tulla Fischer, for å planlegge
jentebølgen, konferanse, profilering og sosiale arrangement. 13
fremmøtte.
• 30. august: Styremøte med planlegging av Vg1- og Vg2-treff, samt
planlegging av nettverkskonferanse.
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• 26. september: Styremøte, igjen med planlegging av Vg1- og Vg2-treff,
samt nettverkskonferanse.
• 31. oktober: Styremøte, planlegging av treff, og program til
nettverkskonferanse.

SOSIALE TREFF
I år har vi ikke hatt så mange rene sosiale treff, ettersom planlegging og gjennomføring av de
to store arrangementene våre har tatt mye tid. Nettverkskonferansen ble likevel delvis et
sosialt treff, hvor medlemmer fra mange av nettverkene i Norge fikk møtes for både sosialt og
faglig påfyll. Se eget kapittel for konferansen.

• 13. juni: Jentebølgen med påfølgende middag. 6 personer deltok på
jentebølgen, og en til ble med på middagen. Konklusjonen er at vi må
reklamere mer for dette arrangementet, for å sørge for at flest mulig blir
med.
• 13. oktober: Shuffleboard på WorkWork. 6 personer deltok. Også her
hadde vi håpet på høyere oppmøte.
• 17. november: Nettverkskonferanse. 45 deltakere på konferansen, fra
hele landet.
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VG1- OG VG2-TREFF 8. NOVEMBER
Vi har tidligere år arrangert et treff for alle jenter som går Vg1 og Vg2 i Sør-Trøndelag på byggog anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Det er noen år siden sist vi
arrangerte et slikt treff, så vi mente det var på tide å gjøre det igjen. Tilbakemeldingen fra
jenter som har deltatt på disse treffene tidligere har vært positiv, spesielt fra de som deltok
den gangen vi hadde grensesetting som tema. Derfor bestemte vi oss for å ha nettopp
grensesetting som tema også i år. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har hjulpet oss mye med
både planlegging og praktisk gjennomføring av dette treffet, som vi synes ble en stor suksess
med ca 75 fremmøtte fra Vg1 og Vg2. I tillegg til faglig innhold ble det servert pizza til lunsj, og
vi avsluttet med en Kahoot som ble en fin avrunding av dagen.
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KONFERANSE 17. NOVEMBER: HVORDAN BYGGE OG DRIVE NETTVERK?
Vi har i flere år ønsket å samle alle nettverkene i Norge til en faglig og sosial konferanse i
Trondheim. Mange av medlemmene kjenner vi fra Jenter i bil og elektro-prosjektet, og det å
møtes og utveksle erfaringer har vi sett på som et mål i lengre tid. 45 personer deltok på
konferansen, som inneholdt både inspirerende foredrag, gruppearbeid, innlegg fra
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og mye praktisk info om det å drive nettverk og
å skaffe samarbeidspartnere. Flere landsdeler ønsker å starte nettverk, eller å fortsette å drive
nettverk. Bransjene har stort fokus på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og denne
konferansen gav en god base for videre arbeid mot bedre kjønnsbalanse. Tilbakemeldingen
fra deltakerne var også svært positiv!
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ANDRE AKTIVITETER
Kvinner i teknikk og håndverk deltok på flere møter med ulike instanser i 2017. Her er en liste
over møtene:

• 25. januar: Møte med klubblederne i bygg- og anleggsfag, med tema:
Samarbeid. Det er få søkere inn på bygg og anleggsfag, og vi skal bidra
med å reklamere for bygg og anleggsteknikk. De skal prøve å skaffe firma
som ønsker å ta med ungdomsskoleelevene på utplassering ut på
anleggsplassene. Dessuten skal de reklamere for å få inn flere jenter.
• 28.-29. mars: Møte med Familie- og likestillingsutvalget i LO, hvor vi
presenterte nettverket og vårt arbeid.
• 13. juni: Møte med OTEK og Opplæringskontoret for bilfag, med tema:
Samarbeid. Spørsmål som ble stilt er hvordan vi skal få flere jenter inn på
TIP? Nettverket skal være en ressursbank til disse to
opplæringskontorene, hvor de bruker også våre jenter og nettverket i sin
profilering av fagene.

NAVNEBYTTET
I 2016 avgjorde nettverket å bytte navn til Kvinner i teknikk og håndverk. I 2017 trådte
navnebyttet i kraft, og selv om det er litt uvant med nytt navn, har de fleste raskt begynt å
bruke det nye navnet. Vi er totalt sett mye mer fornøyd med vårt nye navn enn det forrige, og
tror det vil bli mer og mer integrert ettersom tiden går.

NETTVERKET I MEDIA
I 2017 økte vi målet om antall saker i media, fra 3 til 5 saker for 2017. Vi inkluderte her også
saker om enkeltpersoner i nettverket, og ikke kun omtale av selve nettverket. Vi har ikke fått
så mange saker i media som vi hadde håpet, men det ble skrevet en fin artikkel om nettverket
og nettverkskonferansen vår i avisa Nidarosa. Artikkelen kan du finne her:
http://www.nidarosa.com/ukategorisert/sprer-jentenettverk-mannsdominerte-miljo/
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I tillegg til denne artikkelen har flere av medlemmene våre fått medieomtale i 2017:

Artikkel i frifagbevegelse.no om Anita Gjersvold sitt innlegg om pensjon på 8. mars.
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Marie Granøien ble brukt som frontfigur i Utdanningsdirektoratets film om fag- og
svenneprøve.

Andrea Nyland ble intervjuet av bydelsavisa Heimdal & Byåsen om sitt valg om å bli
bilmekaniker.

7

KONTAKT FRA ANDRE NETTVERK
Også i 2017 har Kvinner i teknikk og håndverk i Trondheim fått forespørsler fra hele landet. I
år har vi blitt kontaktet av flere andre nettverk rundt om i landet. Ingeborgnettverket er ett
av dem; et nettverk som skal være en arena for informasjon, erfaringsoverføring og
kunnskapsdeling for kvinner i rørbransjen. De ønsket å utveksle erfaring med oss. Kvinner i
byggenæringen (17KiB) tok kontakt med oss for å undersøke mulighetene for å samarbeide
på tvers av nettverkene, og Kvinner i brann (KiBR) kontaktet oss i forbindelse med konferansen
vi arrangerte, med ønske om å delta på denne og samarbeide i framtiden. Det er positivt for
oss at andre nettverk i landet ønsker å samarbeide med hverandre, og vi tror dette kan gi oss
alle flere muligheter i arbeidet vårt i framtida.

REGNSKAP 2017
Regnskapet for 2017 er vedlagt i slutten av årsmeldinga

HANDLINGSPLAN FOR 2017 – HVA HAR VI FÅTT TIL OG IKKE?
•
•

•
•
•

•

•

Ha 3 sosiale arrangement
o Dette har vi fått til, dog med litt lavt oppmøte
Holde en konferanse hvor vi samler alle søsternettverkene våre i Norge
(dette vil være ett av de sosiale arrangementene våre)
o Dette gjennomførte vi 17. november
Delta på Jentebølgen
o Vi deltok på jentebølgen, dog med litt lavt oppmøte
Besøke minst 5 ungdomsskoler
o Her har vi ikke nådd målet vårt, med kun 1 ungdomsskole i 2017
Holde treff for jenter i vgs hvor de kan møte hverandre på tvers av fag
og hvilke skoler de går på
o Dette treffet fikk vi arrangert den 8. november, med 75
fremmøtte
Delta på 2 messer og konferanser
o Vi deltok ikke på messer, og ingen andre konferanser enn vår
egen. Vi har likevel vært i møter med opplæringsinstanser for å
finne ut hvordan vi kan øke rekrutteringen til våre fag
Ha totalt 5 opptredener i media, både av nettverket og av
enkeltmedlemmer i nettverket
o Vi hadde totalt 4 opptredener i media, en mindre enn vi hadde
satt som mål.
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•

Trykke opp nytt profileringsmateriell med nytt navn og den nye
nettadressa vår
o Dette arbeidet er vi i gang med, men vi har fremdeles flere ting
som skal oppdateres i 2018

ELEVINNTAK 2017
Ett av nettverkets mål er å bidra til at flere jenter søker seg til fagretningene BA, EL og TIP. Vi
ser en viss sammenheng mellom aktivitetsnivået vil holder og antallet søkere til disse
retningene, så vi håper og tror vårt arbeid bidrar til økte søkertall. For 2017 ser vi en nedgang
i elevinntaket – et år vi kun har hatt ett skolebesøk. Om dette har en direkte sammenheng vet
vi ikke, men vi håper å se en økning i tallene når vi får til å øke aktivitetsnivået igjen.
Jenter i
SørTrøndelag
EL
TIP
BYGG
Sum

2012

2013

2014

2015

2016

2017

39
67
23
129

48
60
24
132

46
76
34
156

55
75
34
164

61
80
39
180

49
71
39
159

BUDSJETT FOR 2018
Ettersom vi ikke klarer å opprettholde det aktivitetsnivået i nettverket som vi ønsker kun
gjennom frivillig arbeid, ser vi behovet for å øke budsjettet for utgifter til lønn. Dette fordi vi
må ha mulighet til å kjøpe fri medlemmer fra arbeid på dagtid, da vi ikke får gjort alt arbeidet
som trengs på kveldstid. For året 2018 vil vi se på muligheten for å opprette en stilling i
nettverket, som kan håndtere både praktiske og administrative oppgaver. Dette gjør at
budsjettet for 2018 ser ganske annerledes ut enn tidligere budsjett. Hvis nettverket skal
overleve over tid, trenger vi større mulighet til å kjøpe fri medlemmer for nettverksarbeidet.
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Takk for et fint år!
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Vedlegg 1: Regnskap for 2017
Dato til:

Regnskapsår

2017

Periode

01 - 01

Nr.

Kontonavn

3400
3440
4500
4510
5010
5090
5310
5400
5990
6540
6553
6560
6705
6800
6860
6940
7100
7101
7140
7320
7420
7770
7790

8051
8155

KAE

Enkel resultatrapport
for

Kvinner i teknikk & håndverk

Salgs- og driftsinntekt
Tilskudd etter søknad
Tilskudd fra KIM
Sum Salgs- og driftsinntekt

Side:

Hittil i år
Beløp

Hittil i fjor
Beløp

44 578
23 637
68 215

155 417

65 628
20 943
86 571

9 902

44 920
4 582
407
57
8 136
58 103

1 800
184

Varekostnad
Kurskostnader (Hotell)
Kurskostand, reise
Sum Varekostnad

Lønnskostnad
Lønn til ansatte
Periodiseringskonto lønn
Trekkpl. bilgodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Møtekostander
Sum Lønnskostnad

Driftskostn. og av- og nedskrivninger
Inventar
Programvare årlig vedl.hold
Rekvisita
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering o l
Porto
Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger

Annen driftskostnad
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Reklamekostnad
Gave, fradragsberettiget
Bank- og kortgebyr
Annen kostnad
Sum Annen driftskostnad

5 352
349
10 559
487
374
17 121
2 376
36 403
2 141
82
72
41 073

Driftsresultat

134 653-

Renteinntekt bankinnskudd
Rentekostnad leverandørgjeld
Årsresultat

188
109
134 574-

Kvinner i teknikk & håndverk (693)

1

155 417

9 902

15 945
17 929
1 400
8 414
778
3 461
270
14 323
768
238
85 788
33
86 826
26 437

232

26 669
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Vedlegg 1: Regnskap for 2017
Dato fra-til:

Regnskapsår: 2017
Periode:
Nr.

01 - 01

Kontonavn

EIENDELER

1570 Andre kortsiktige fordringer
1920 Bankinnskudd

for
Kvinner i teknikk & håndverk

Denne periode
Regnskap i år
Regnskap i fjor
42,50 cr

62 443,35

183 881,60

Omløpsmidler

64 855,55

183 881,60

Eiendeler

64 855,55

183 881,60

183 514,40 cr

183 514,40 cr

1921 Kortkonto

EGENKAPITAL OG GJELD

2050 Annen egenkapital

Opptjent egenkapital

Udisponert resultat (Ikke bokført)
Sum udisponert resultat
Total egenkapital
2400 Leverandørgjeld

2600 Forskuddstrekk

2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift

2940 Skyldige feriepenger

KAE

Balanse

-

2 454,70

183 514,40 cr
134 573,55

Budsjett

183 514,40 cr
0,00

134 573,55

0,00

48 940,85 cr
0,00

11 300,00 cr
32,86 cr
0,00

4 581,84 cr

183 514,40 cr

42,50 cr

1

Budsjett

62 443,35

183 881,60

0

64 855,55

183 881,60

0

0

64 855,55

183 881,60

0

183 514,40 cr

183 514,40 cr

2 454,70

0

183 514,40 cr

0

134 573,55

0

0,00

134 573,55

48 940,85 cr
0,00

0,00

11 300,00 cr

229,55 cr

32,86 cr

229,55

367,20 cr

Regnskap i år

Hittil
Regnskap i fjor

Side:

0,00

4 581,84 cr

183 514,40 cr
0,00

0,00

0
0

183 514,40 cr

0

0,00

0,00

229,55 cr

229,55

367,20 cr

Kortsiktig gjeld

15 914,70 cr

367,20 cr

0

15 914,70 cr

367,20 cr

0

Total gjeld

15 914,70 cr

367,20 cr

0

15 914,70 cr

367,20 cr

0

Egenkapital og gjeld

64 855,55 cr

183 881,60 cr

0

64 855,55 cr

183 881,60 cr

0

Kvinner i teknikk & håndverk (693)
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