ÅRSBERETNING 2018
Foreningens styre har det siste året bestått av:
Styreleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Bjørn Gjerstad
Kjell Arild Thu
Svein-Erik Rambø
Helge Nilsen
Rolf Arne Larsen
Grunde Gjertsen
Trond Åge Johansen
Fredrik Bournac

Cadpit as
WestControl as
PCB Connect as
Elprint Norge as
Mønsterkort Sør as
Kitron as
Kongsberg Maritime as
Valeo-Siemens as

Det har vært avholdt 8 styremøter på Skype, samt vår- og høstseminar i Drammen.
Styret har utover dette hatt regelmessig kontakt pr. telefon og epost, samt samtaler i
forbindelse med arrangement. Styret har hatt et godt samarbeid, og ivaretatt
medlemmenes tilbud og styrets forpliktelser på en god måte.
Et felles mål er å synliggjøre hvilken unik kompetanse som finnes i
medlemsbedriftene. Styret har gjennom året jobbet med å tenke nytt for tiltrekke seg
nye deltakere til arrangement samt få flere medlemmer. Målsettingen er å i større
grad legge til rette for at synergi kan oppstå mellom medlemsbedriftene og
beslutningstakere som trenger den kompetansen medlemsbedriftene kan tilby.
Sammen kan elektronikkmiljøet i Norden i større grad stå styrket i konkurransen på
den globale arenaen. Vårseminaret 2019 var lagt opp som et skritt i den retningen,
ved at det var særlig rettet inn mot gründere og «startups». Mere spissede faglige
møteplasser kan treffe bedre gjennom workshops og smalere seminar.
EKN har profilert seg gjennom sine hjemmesider på www.eknet.no, annonser i
Elektronikk samt gjennom nettverket i medlemsmassen.
EKN har en sunn og god økonomi hvor hovedinntekten er kontingent. Foreningen
har vært utsatt for svindel av kr 65.000 i fjor høst. Kasserer orienterer om dette i
forbindelse med årsmøtet.
Medlemstallet er siden siste årsmøte redusert fra 44 til 41 medlemsbedrifter.
De positive tilbakemeldinger foreningen får, tyder på at EKN fortsatt har en viktig
rolle i forbindelse med kunnskapsformidling til det elektronikkmiljøet vi har som
målgruppe, selv om det er en utfordring å få nok deltakere på arrangement og bidrag
fra relevante samarbeidspartnere i forbindelse med dette.
Styret i EKN.
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