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Rosenkrantz’ gate 7, 0159 Oslo
www.polyteknisk.no
polyteknisk@polyteknisk.no

Virksomhet
Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og
samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852. Polyteknisk
Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har over 2000 private, bedrifts- og
organisasjonsmedlemmer. Foreningen når 5500 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media.
Gjennom fagnettverk, møter og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for
dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Møteplassen byr på rundt 75
arrangementer årlig. Polyteknisk Forening har siden 1905 holdt til i Rosenkrantz’ gate 7 i Oslo sentrum.
H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot Polyteknisk
Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året. Årene fremover vil handle om
å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap
lokalt og globalt. Med 168 års vitalitet er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.
Økonomi
Polyteknisk Forening har siden 2009 gått med underskudd og tap av egenkapital, delvis forårsaket at
reduserte finansinntekter. En snuoperasjon ble igangsatt høsten 2018 for å forberede en ny
forretningsmodell tilpasset markedet fremover. Årsresultatet for 2019 (2018) viser et underskudd på KNOK
337 (-832), som er det beste siden 2009. Hovedårsak til forbedringen er vekst i kontingenter fra
medlemsbedrifter. Sum egenkapital utgjør KNOK 6 836 (7 173), hvorav fond med restriksjoner utgjør KNOK
4 085 (4 114) og annen egenkapital utgjør KNOK 2 752 (3 060). KNOK 257 (291) gjelder avskrivninger på
anleggsmidler. Dekning av årets tap skjer gjennom reduksjon av egenkapital. Foreningens økonomiske
situasjon vises ved nøkkeltall for perioden 2009-2019:
(KNOK)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Egenkapital

17416

17447

16585

16043

15126

13467

10275

9098

8100

7173

6836

Årsresultat

- 423

- 395

- 474

- 542

- 917

- 1629

- 3192

- 1176

- 999

- 832

- 337

Sum driftsinntekter

3342

3428

3381

3343

3152

2923

3071

3272

3570

3207

3871

Sum driftskostnader

4179

4347

4450

4345

4504

4908

6401

4563

4680

4236

4308

414

524

595

460

435

356

137

115

111

102

100

Resultat av
finansposter

2016

2017

2018

2019

Det er nødvendig å øke inntektene og redusere kostnadene både på kort og mellomlang sikt. Tiltak er
iverksatt for å øke inntektene fra bedriftsmedlemmer og partnere gjennom å samarbeide om verdifulle
aktiviteter. For 2020 er KNOK 940 sikret fra dette pr. 5.3.2020. I tillegg fokuseres det på å verve
privatmedlemmer og øke inntektene fra utleie av lokalene. Styret følger månedlig opp resultatutviklingen
og engasjerer seg i tiltak i den pågående snuoperasjonen.
Polyteknisk Forenings inntekter kommer fra kontingenter fra privatmedlemmer, bedrifts- og
organisasjonsmedlemmer og foreningens samarbeidspartnere. Polyteknisk Forening mottar ingen offentlig
grunnstøtte.
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Årskontingentene for privatmedlemskap var i 2019 NOK 350 (student samt Tekna-medlem), NOK 700
(senior), NOK 750 (PF Olje, senior), NOK 1400 (ordinær) og NOK 1600 (PF Olje, ordinær). For ikkemedlemmer var prisen NOK 200 pr. arrangement. Abonnementsprisen for Teknisk Ukeblad var NOK 200
kr/år. Honorar til medlemmer av Styret, Valgkomitéen og Direksjonen består av gratis medlemskap i
Polyteknisk Forening i den perioden medlemmet innehar sitt verv. Foredragsholdere og ordstyrere som
bidrar på arrangementene i Polyteknisk Forening honoreres med et års gavemedlemskap.
I samsvar med regnskapslovens §3.3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet. Det er styrets oppfatning at det vedlagte revisorgodkjente regnskap gir en
rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling.
Medlemmer
Medlemskap gir adgang til samtlige av Polyteknisk Forenings nærmere 80 arrangementer årlig i regi av 14
fagnettverk – og med det mange muligheter:
• drive samfunnsutviklingen aktivt fremover på sentrale tema
• bygge nettverk blant eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers
• samarbeide om kunnskapsmøter med relevante partnere og deltagere
• holde seg oppdatert på teknologi- og samfunnsutvikling
• vise frem unge og gamle talenter og ta roller i fagnettverkene
• Teknisk Ukeblad i trykket versjon for kun 195 kr/12 md. Ved innføring av mva-fritak for digital
versjon, vil abonnenten bli overført til digitalt abonnement for samme pris.
• gode rabatter på arrangementer i samarbeid med TU Event og de andre partnerne til Polyteknisk
Forening
• ekstra gunstig pris på innboforsikring, og opptil 35% rabatt på andre forsikringer hos Tryg
Polyteknisk Forening hadde 1617 (1659) privatmedlemmer, fordelt over 1180 (1060) ordinære medlemmer,
419 (587) medlemmer over 70 år og 18 (12) studenter. 241 (253) medlemmer hadde felles medlemskap
med Tekna og 346 (426) hadde felles medlemskap med NPF Oslo.
Polyteknisk Forenings bedrifts- og organisasjonsmedlemmer, med mange tusen brukere, var i 2019:
• Premium medlemmer: Aker Solutions, DNV GL, E-CO, Equinor, Forskningsrådet, FFI, Høyskolen
Kristiania, KLP, NVE, Ruter, Statens vegvesen, Statkraft, Statnett, Sweco, Telenor, THEMA, Yara og
UiO.
• Basis medlemmer: A2, Akershus Energi, Asplan Viak, Dataforeningen, DSB, Energi Norge, Fortum,
Humanize, Ife, Interimleder, Jernbanedirektoratet, Leadership by heart, Miko Marine, NHO
Transport, Norsar, Pure Consulting og TØI.
Polyteknisk Forenings samarbeidspartnere i 2019 var: Aider, NITO, NPF, QVARTZ, Tekna, Tryg og TU.
Partnerskap gir fri adgang for ansatte, samarbeid om prosjekter samt profilering på Polyteknisk Forenings
nettside, i sosiale media og ved arrangementer i regi av Polyteknisk Forening. Partnere kan også bruke
Polyteknisk Forenings logo på egne nettsider og i sosiale media. Partnerskap gir god rabatt på
stillingsannonser og leie av møtelokaler sentralt i Oslo.
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Styret takker alle privatmedlemmer, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere for å bringe inn kunnskap,
kontakter og kapital til revitaliseringen av Polyteknisk Forening.
Organisasjon
Polyteknisk Forening har 14 faglige nettverk, som er sentrale i foreningens virke. Gjennom fagnettverk,
møter og partnerskap på tvers av sektorer, tilrettelegger Polyteknisk Forening for dialog om konstruktive
løsninger som bidrar til innovasjon og verdiskaping. Fagnettverkene skaper aktiviteter med relevant
kunnskap og interessante mennesker – som utgjør kjernen i Polyteknisk Forenings tilbud. Hvert fagnettverk
utpeker sitt eget styre og alle nettverksstyrelederne er medlem av Direksjonen.
Styret vil takke alle de 90 medlemmene av nettverksstyrene for stor og viktig frivillig innsats for Polyteknisk
Forening. De 14 fagnettverkene var i 2019 ledet av:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nada Ahmed (PF Digital Leadership Community)
Hans M. Borchgrevink (PF Helse)
Stine Lise Hattestad Bratsberg (PF Bærekraft)
Yngvar Bugge (PF Senior)
Bjarne Børresen og Martha Marie Øberg (PF Energi)
Egil Gulbrandsen (PF Materialteknologi)
Brede Hertzenberg (PF Samfunnssikkerhet)
Rasmus Bøgh Holmen (PF Samferdsel)
Birgit Jevnaker (PF Kultur)
Anne Karin Knausgård (PF Olje/ NPF Oslo)
Ingvild Ombudstvedt (PF CO2-håndtering)
Jon Arve Risan (PF Styrenettverk)
Kjell Roland og Sturla Flem Rinvik (PF Internasjonal politikk og økonomi)
Terje Strøm (PF Samfunnsøkonomi)

Fagnettverket PF Olje/ NPF Oslo videreføres fra 1.1.2020 som PF Petroleum som følge av NPFs vedtak om
å avvikle felles medlemskap. Polyteknisk Forening ønsket å videreføre felles medlemskap. Nettverksstyret
fortsetter med mindre justeringer og utvider programmet til å inkludere fornybar-virksomheten offshore.
Direksjonen hadde to halvdagssamlinger i 2019 med fokus på innovasjon, organisasjonsutvikling og
tverrfaglige programmer. De 51 ekspertene, topplederne og talentene er viktige for revitaliseringen av
Polyteknisk Forening.
Styret ønsket i 2019 velkommen Kristin Vinje og Nils Øveraas som nye styremedlemmer.
Sekretariatet har i 2019 blitt redusert til én generalsekretær, fire studenter på deltid (totalt ca. 0,75 årsverk)
som møteverter/teknisk støtte og én senior ressurs som jobber pro bono. Styret takker Karl-Heinz Prange
for den frivillige innsatsen som har resultert i en viktig økning i leieinntektene. Regnskapstjenestene ble i
2019 satt ut til regnskapsbyrået Aider.

3

Arbeidsmiljøet i Polyteknisk Forening har vært preget av den negative økonomiske utviklingen over flere
år med stort behov for kostnadskutt, effektivisering og endringer i forretningsmodell. Innskrenkninger
forklarer delvis det høye sykefraværet i 2019 på ca. 20%. Polyteknisk Forening har ikke hatt arbeidsrelaterte
skader eller ulykker. Det vil være ytterligere behov for forbedret drift i 2020 og foreningen tilbyr et
arbeidsmiljø preget av store muligheter for å forme endringsprosessene.
Styret i Polyteknisk Forening har 50/50 kjønnsbalanse, Valgkomitéen har 75% kvinner, Direksjonen har 53%
menn, 64% av nettverksstyrelederne er menn og generalsekretæren er kvinne.
Polyteknisk Forenings virksomhet foregår i hovedsak i lokalene i Rosenkrantz’ gate 7, som leies av Oslo
Håndverker- og Industriforening, som praktiserer kildesortering og strømsparing og ikke antas å forurense
det ytre miljø.
Program
Polyteknisk Forening har i 2019 holdt 80 kunnskaps- og dialogmøter samt prosjektsamlinger i regi av
fagnettverkene og sekretariatet. I tillegg har foreningen samarbeidet med TU Event om to større
konferanser; TU Smarte Veger og Norwegian Tech Awards. Arrangementene favner et bredt spekter av
faglig spisse temaer og bredere samfunnsaktuelle dilemmaer. Møtene i Klubben i Rosenkrantz’ gate utgjør
hovedaktiviteten og samler 20-80 deltakere. Det er høyt nivå på foredragsholdere og paneldeltagere, fra
politikk, næringsliv, akademia og samfunnsliv. Fullstendig program er løpende oppdatert på nettsiden.
H.M. Kong Harald V tok imot foreningens president og generalsekretær i audiens 2.12.2019, der temaet var
revitaliseringen av Polyteknisk Forening og ny teknologi for å bygge et bærekraftig samfunn på tvers av
generasjoner.
Kommunikasjon
Økt kommunikasjonsaktivitet har resultert i god vekst i antall abonnenter på ukentlige nyhetsbrev og
følgere i sosiale media:
Kanal

1.8.2018

1.1.2019

1.1.2020

Nyhetsbrev, abonnenter

1884

3098

5321

Facebook, følgere

1726

2032

2711

Twitter, følgere

579

764

1053

LinkedIn, følgere

167

298

511

Instagram, følgere

68

121

252

Nettsiden og profilene i sosiale media vedlikeholdes, men videreutvikling er utsatt. Det er et stort potensial
for å øke oppmerksomheten og være relevant for flere nye medlemmer gjennom god kommunikasjon
fremover.
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Revitalisering
Revitaliseringen er i gang og forventes å gi en mer robust finansiell situasjon fra 2022, med forbehold om
ukjente markedsendringer. Polyteknisk Forening har gode forutsetninger for å være en attraktiv møteplass
for alle som vil påvirke samfunnsutviklingen i skjæringspunktet teknologi og næringsliv. For å sikre
tilstrekkelig egenkapital og likviditet, må relevansen til Polyteknisk Forening reetableres og kvaliteten på
tjenestene og produktene styrkes. Revitaliseringen har det siste året hatt et operativt fokus på opprydding
og gjenetablering av tillitt innenfor eksisterende forretningsmodell samt forberedelser for bærekraftig
vekst. Tiltak inkluderer opprydding i systemer; nedbemanning; samarbeid mellom fagnettverkene, avtaler
med bedrifts- og organisasjonsmedlemmer samt samarbeidspartnere; økt deltagelse og forbedret
medlemsopplevelse under arrangementene, økt synlighet og engasjement gjennom sosiale media, nettside
og nyhetsbrev. Det legges til rette for strategisk posisjonering og bærekraftig vekst gjennom kvalitet,
kommunikasjon og kapitaltilgang fremover.

Oslo, 5.3.2020

Silvija Seres
(President)

Ingrid Stange
(Visepresident)

Hans M. Borchgrevink
(Styremedlem)

Jørn Bremtun
(Styremedlem)

Alfhild Skogsfjord
(Styremedlem)

Kristin Vinje
(Styremedlem)

Fredrik Winther
(Styremedlem)

Nils Øveraas
(Styremedlem)

Mette Vågnes Eriksen
(Generalsekretær)
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