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OM KVINNER I TEKNIKK OG HÅNDVERK I 2018 

2018 har først og fremst vært et år for sosiale treff og nettverksbygging. Vi har 

også vært i media og i møter med ulike deler av bransjene for å bygge videre på 

rekrutteringsarbeid og vår synlighet blant arbeidere og elever. Utover dette har 

vi i år valgt å jobbe mot å få støtte for opprettelse av en fast stilling som leder 

for nettverket. Det vil ta tid å få denne stillingen på plass, men når vi får dette til 

vil det gi oss mulighet til å jobbe mye mer med rekruttering og oppfølging av 

jenter under utdanning.  

For året 2019 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 2018 

SKOLEBESØK OG -ARRANGEMENT 

14.01.2018: Skolebesøk ved 

Skaun ungdomsskole. Anita, 

Kathrine og Liv Beate traff 

elevene og fortalte om sine 

valg og utdanningsmuligheter. 

Dette var det eneste rene 

skolebesøket vårt i 2018, men 

vi fikk gode tilbakemeldinger 

både fra elevene og lærerne 

ved skolen. 
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26.09.2018: Treff for medlemmer og elever på Vg1/Vg2. Vi inviterte byskolene 

til et sosialt arrangement sammen med nettverket, og arrangerte 3-kamp på 

Arena Trondheim. 25 stk deltok, og det var en stor suksess! Mange har allerede 

spurt om når det kommer et lignende arrangement neste gang. 

 

17.11.2018: Lærlingekonferansen. Ann-Elin og Liv Beate hadde stand på 

konferansen, og ble spurt om å holde et innlegg på scenen. Vi holdt et lite innlegg 

på sparket, noe som var veldig gøy! 
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SOSIALE TREFF OG MEDLEMSMØTER 

09.03.2018: Årsmøte kombinert med årsfest. Vi holt festen på Tulla Fischer, og 

10 stk deltok. Dette var en trivelig kveld, hvor også noen nye ansikter dukket 

opp! 

05.06.2018: Tradisjon tro deltok vi også i år på Jentebølgen. Vi spiste en god 

middag etter å ha løpt, jogget og gått den 5km lange løypa. 6 stk deltok. 

30.08.2018: Åpent medlemsmøte blant annet for å planlegge Vg1/Vg2-treffet i 

høst. 6 stk møtte. 

13.10.2018: Spillkveld på WorkWork. Dette var en trivelig kveld, og også her 

dukket noen nye ansikter opp. Det er gøy å se at flere nye møter i nettverket. 7 

stk deltok. 

FAGLIGE MØTER 

23.10.2018: Oslo Met konferanse. Liv Beate deltok på konferansen, og holdt et 

innlegg om nettverket og hvilke utfordringer man som jente og kvinne kan støte 

på når man jobber i mannsdominerte yrker. Ut fra dette ble det skrevet en 

avhandling, som i ettertid ble sendt til Utdanningsdirektoratet. 

23.10.2018: Nettverksmøte. Etter konferansen nevnt over deltok Liv Beate på et 

nettverksmøte på tvers av yrke og land, som også ble arrangert i Oslo. 

NETTVERKET I MEDIA 

Også i år har vi vært i media, og her er noen av sakene: 

20.06.2018: Artikkel i bladet Nettverk. Denne saken handlet om nettverket vårt 

– når det startet, og litt av bakgrunnen for å bygge et nettverk for kvinner i 

mannsdominerte yrker. Liv Beate ble intervjuet. 
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19.07.2018: Intervju med Liv Beate på NRK P1. Dette intervjuet kom etter 

artikkelen som er nevnt over, og var et fint intervju!  

OPPRETTELSE AV EN STILLING I NETTVERKET 

Med årene har vi innsett at å drive nettverket kun på frivillighet er vanskelig, da 

vi ikke har nok tid til å arbeide kontinuerlig mot alle målene våre. Den 12. februar 

hadde vi et møte med Nelfo, MEF, EBA og Trøndelag Fylkeskommune. Her 

lanserte vi ideen for partene i arbeidslivet om å opprette en stilling i Kvinner i 

teknikk og håndverk. Å opprette en slik stilling vil koste mye mer penger enn vi 

har brukt på nettverket så langt, så naturlig nok har vi ikke fått umiddelbart 

gjennomslag for dette i år. Likevel har møtet og arbeidet for dette gjennom 2018 

satt fokus både på arbeidet vi gjør og det vi kunne fått til ved å opprette en stilling 

i nettverket, og vi vil fortsette å jobbe mot dette de kommende årene. 

KONTAKT GJENNOM NETTSIDEN 

I 2017 opprettet vi en ny nettside, kvinnerith.no. Her kan man finne info om 

hvem vi er, hvorfor vi bygger nettverk og hva vi driver med. Gjennom nettsiden 

får vi gjennom året mange ulike forespørsler, og vi er glade for å se at nettsiden 

har en nytte! 
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REGNSKAP FOR 2018 

Regnskapet for 2018 er vedlagt i slutten av årsmeldinga 

BUDSJETT FOR 2019 

For året 2019 ser vi at vi fremdeles ikke kan jobbe i så stor skala som vi ønsker, 

siden vi foreløpig ikke kan opprette en stilling for arbeid med nettverket. Derfor 

er budsjettet for 2019 ganske nøkternt. Det er likevel noen viktige punkter det 

er viktig at vi jobber med gjennom 2019. I tillegg til faste utgifter for drift av 

nettverket vil sosiale arrangement, treffet for Vg1 og Vg2-elevene og påfyll med 

profileringsartikler være viktige utgifter dette året. I tillegg er det viktig at vi gjør 

oss synlige på konferanser og skoler, for å nå ut til elever, lærere og foreldre. 

Nedenfor finner du budsjett for året 2019: 

Kvinner i teknikk og håndverk - budsjett 2019 

INN     UT   

Fra hvem Sum   Hva Sum 

Overført fra 2018 kr 42 109,00   Regnskap kr 15 000,00 

Trøndelag Fylkeskommune kr 60 000,00   Lønn kr 50 000,00 

Fagforeningene kr 60 000,00   Gensere og buffer kr 30 000,00 

Arbeidsgiverorganisasjonene kr 60 000,00   Brosjyrer kr 5 000,00 

LO kr 10 000,00   Bankkostnader kr 500,00 

      Konferanse kr 20 000,00 

      Vg 1 Vg 2 treff kr 30 000,00 

      Sosiale arrangement kr 10 000,00 

      Møter kr 5 000,00 

          

Sum kr 232 109,00     kr 165 500,00 
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Takk for nok et fint år! 
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