
Årsrapport ANSA Alumni 2017-2018 
 

Nåværende utvalgsstyre 

Leder:       Mari Erdal 

Sekretær:                Julie Sandhalla     

Økonomiansvarlig:    Mathias Meyer  

Fagansvarlig:     Magnus Heltne 

Sosialansvarlig:      Kari Sødal Gjestvang 

Mentorprogram:    Iris Kvæstad 

Mentorprogram:    Maren Sandø 

Kommunikasjonsansvarlig:   Ingrid Endresen Thorseth 

Varamedlem:     Trine Nyheim 

Varamedlem:      Tor J. Bergbye  

Styremøter 

Styret har avholdt faste møter en gang pr mnd. samt har de ulike gruppene (sosial, faglig, 

mentor, kommunikasjon) avholdt møter ved behov. Møtene har funnet sted i ANSAs lokaler, 

hjemme hos styremedlemmer eller på cafe. Det har vært betydelig bedre oppmøte enn tidligere 

år, og dato for styremøter ble satt allerede første møte. Det anbefales at neste års styre 

fastsetter møtedatoer i så tidlig som mulig for å sørge for godt oppmøte. 

Kontakt med ANSA Sentralt 

Mari og Maren har hatt et møte med Anders i løpet av året men ellers har vi hatt lite kontakt 

med kontoret og hovedstyret. Det er ønskelig med tettere kontakt i framtiden og spesielt at 

styret informeres om saker og endringer som påvirker Alumni.  

Kontakt med medlemmene 

Kontakt med medlemmene har foregått hovedsakelig med email og sosiale medier. 

Informasjon er i tillegg kommunisert via hjemmesiden, Facebook, Instagram og LinkedIn. 

Aktivitet på nett og papir 

I året som har vært har kommunikasjonsgruppen jobbet aktivt med å skape engasjement i flere 

kanaler og skaffe flere følgere på tvers av kanaler. Fra 0 til 375 følgere på Instagram hvor vi 

har fokusert på å dele bilder fra gjennomførte arrangementer og reklamere for 

mentorprogrammet og andre eventer. Vi har vist fram mangfold og presentert AA medlemmer 

i en «før og nå» kampanje. Vi har generelt delt mer bilder på sosiale medier samt reklamert 

aktivt for arrangementer gjennom sosiale medier. Vi har fått kontroll på LinkedIn-gruppen og 

opprettet LinkedIn-side.   

ANSA Alumni har profilert seg gjennom fem internettbaserte kanaler det siste året: 

hjemmesiden, e-postutsendinger, Facebook, Instagram og LinkedIn. Vi har valgt å holde en 

nøktern profil på hjemmesiden med kvalitative oppdateringer om arrangementene våre. 



Arrangementer 

Utvalgsstyret har organisert følgende arrangementer i løpet av året: 

Årsmøte 23 august 

Valgvake 11 sept, International House 

Høstfest 22 sept Raades Hagecafe 

Afterwork 5 okt 

Fagarrangement: «din guide til arbeidslivet» 17 okt 

Afterwork 26 okt 

Julebord 4 nov Påfuglen 

Bedriftsbesøk hos PST 6 des 

Afterwork 15 jan 

Skidag 4 feb (Avlyst) 

Afterwork 13 mars 

Fagarrangement: «En aften om innovasjon og entreprenørskap» 10 april  

Sommerfest 8 juni Helt Sentralt 

Økonomi 

Endelige regnskapstall ved slutten av siste budsjettperiode 

Nb! Endelige tall oppdateres etter sommerferien, før årsmøtet 

Faktisk Budsjett

Inntekter NOK 0,00 NOK 0,00

Utgifter NOK 0,00 NOK 0,00

Resultat NOK 0,00 NOK 0,00  

Foreløpige regnskapstall for inneværende budsjettperiode pr. 30.05.2018 

Egenkapital: NOK 102 456,25 

Per 30.05.2018 er det en positiv differanse mellom faktisk forbruk og budsjettert. Dette kommer som et 

resultat av et lavere forbruk på to arrangement, julebordet og en av to fagkvelder. Julebordet lave 

kostnader er mye på grunn av mangler ved innleid lokale som førte til en refusjon, fra utlleier, av 

betydelig størrelse. Videre opplevde styret betydelige besparelser ifm. den andre fagkvelden (våren 

2018), da vi noe uventet fikk lokale og mat sponset av en av foredragsholdernes selskap. Dette sammen 

med et nøkternt forbruk er grunnlag for de NOK 11 380,00 vi ligger under budsjett. 

Når det kommer til avviket mellom totalbudsjett for inneværende budsjettperiode og budsjett/faktisk 

forbruk per 30.05.2018, vil det påløpe betydelige kostnader ifm. sommerfest i begynnelsen av juni. Det 

er til dette budsjetter med utgifter på NOK 25 000,00 og inntekter på NOK 8000,00. 

Annet 

På bakgrunn av erfaring fra tidligere år med dårlig oppmøte på styremøter og lite definerte 

arbeidsområder, ble det i år gjort en omstrukturering av styret. Før første møte sendte alle en 

mail til leder hvor de fortalte om sine forventninger, hva de ønsker å bidra med i Alumni og 

hvor mye ansvar de ønsket. Styremedlemmene kunne velge mellom følgende grupper: 

sosiale arrangement, faglige arrangement, kommunikasjon, mentorprogram og økonomi. 

Medlemmene rangerte fra 1 til 4 hvilke områder de ville jobbe med. Basert på 

tilbakemeldingene ble det dannet grupper på 2-4 hvor hver gruppe fikk en gruppeleder som 

hadde satt dette som sitt førstevalg. Denne strukturen har fungert veldig bra, og de ulike 



gruppene har holdt møter ved behov og på de faste styremøtene har alle gruppelederne 

ansvar for å oppdatere resten av styret. Slik har vi holdt styremøtene relevante for alle. Det 

anbefales at neste styre å vurdere en lignende struktur.  

Videre anbefaler vi å la alle som ønsker å bidra i Alumni bli med i styret da det har vist seg 

gjentatte ganger at folk med engasjement og lyst ikke blir valgt inn mens valgte kandidater 

ikke har deltatt. Det anbefales videre å droppe varamedlemmer da disse i realiteten er 

«fullverdige» styremedlemmer.  

 Oslo, 15.5.2018 
Mari Erdal, ANSA Alumni 


