Årsberetning 2019
Virksomhet
Foreningens formål er å spre kunnskap og vekke interesse for spørsmål knyttet til fornybar
energi energibærere og bærekraftig omstilling av energisystemet. Foreningen skal fronte
temaer som er knyttet til bærekraftig omstilling av energisystemet ved foredrag og
diskusjoner. Foreningen skal fremme saklig argumentasjon og bidra til en opplyst
samfunnsdebatt. Videre har foreningen som målsetning at våre arrangementer skal være en
attraktiv møteplass for teknologi- og samfunnsengasjerte mennesker som ønsker å få
fornyet sin kunnskap, utvide sin forståelse og utveksle meninger.

Medlemmer
Polyteknisk forening fikk ny generalsekretær i august 2018. I etterkant har det vært arbeidet
aktivt med å rydde i medlemsregister og styrke arbeidet med å rekruttere
bedriftsmedlemmer. Som en del av dette arbeidet har kontakten med eksisterende og
potensielle medlemsbedrifter gått via generalsekretæren i Polyteknisk forening. Flere av
Polyteknisk forening sine bedriftsmedlemmer og private medlemmer har sitt sete i
energibransjen. For mer informasjon henvises det til årsberetning til Polyteknisk forening og
https://www.polyteknisk.no/partnere

Styrets sammensetning
Styret har hatt følgende sammensetning i perioden
Martha Marie Øberg - Statnett
Bjarne Børresen - Multiconsult
Jarand Hole - NVE
Tone Knudsen - Statkraft
Eivind Magnus – THEMA Consulting
Tanja Winther – UiO

(styreleder)
(styremedlem)
(styremedlem)
(styremedlem)
(styremedlem)
(styremedlem)

I inneværende år har styret bestått av styreleder og fem styremedlemmer.
Styret har bred og god sammensetning fra energibransjen, med god balanse i kjønn og
alder. Dette er det ønskelig å ivareta i framtiden.

Styrets arbeid
Forrige ordinære generalforsamling ble avholdt 7. mai 2019.
I 2019 er det avholdt 12 styremøter. Flere av disse har blitt avholdt via Skype for å legge til
rette for deltakelse og effektivisere tidsbruken. Hovedfokus i møtene har vært
møteplanlegging, evaluering av møter, samt orientering og diskusjon om øvrig aktivitet i
polyteknisk forening.

Styret har diskutert ulike konsepter for arrangementer, og lanserte i 2019 Energitimen, en
seminarserie om aktuelle tema i energibransjen. Energitimen skal gi en saklig og balansert
presentasjon av aktuelle tema innen kraft- og fornybarbransjen og være en møteplass for de
som ønsker å utvide sin forståelse. Energitimen har blitt arrangert som frokostmøter, med 12 foredragsholdere og spørsmål/diskusjon med publikum. Styret har vært fornøyd med
arrangementene, og vil jobbe for å videreutvikle konseptet i 2020.
Styret har også diskutert hvordan man kan styre medlemsarbeidet og vil berømme
generalsekretærs i polyteknisk forening for sitt arbeid med å rekruttere nye
bedriftsmedlemmer. Styret ser frem til å jobbe tettere sammen med sekretariatet for å
videreutvikle tilbudet for våre medlemmer og engasjere våre medlemmer til å bidra i våre
arrangementer.

Møter i foreningens regi
Styrets ambisjon har vært å arrangere 6-8 arrangementer i løpet av året. Foreningen skal
satse på arrangementer som vektlegger kunnskapsformidling, og legger til rette for
nettverksbygging. Vi har hatt som mål om å fremme talenter på tvers av alder, kjønn og
annen bakgrunn fra kraftbransjen, akademia og politikken.
Med utgangspunkt i disse målsetningene er styret generelt fornøyd med møtene som ble
gjennomført i 2019. Samlet ble det gjennomført 7 møter i foreningens regi i 2019. Antall
deltakere på møtene har variert fra ca. 30-50 personer.

Torsdag 24. januar, kl. 17:00 -19:00, Håndverkeren, Rosenkrantz gate 3
Tema: Naturhensyn – tatt av vinden?
Torsdag 28. februar, kl. 08:00-09:30, Håndverkeren, Rosenkrantz gate 3
Tema: Energitimen - Hvordan bestemmes strømprisen?
Tirsdag 7. mai, kl. 08:00-09:30, Håndverkeren, Rosenkrantz gate 3
Tema: Våtere, villere – hvordan påvirkes kraftsystemet?
Generalforsamling for PF Energi ble avholdt etter møtet
Torsdag 26. september, kl. 08:30-09:30, Håndverkeren, Rosenkrantz gate 3
Tema: Energitimen – Hydrogen som energibærer i det grønne skiftet
Onsdag 23. oktober, kl. 17:00-19:00, Håndverkeren, Rosenkrantz gate 3
Tema: Fornybarscenarier – veikart eller kreative spekulasjoner?
Onsdag 4. desember, kl. 17:00-19:00, Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7
Tema: Hva er kommunenes rolle i det grønne skiftet?

Økonomi
Direkte kostnader forbundet med PF Energi sine arrangementer og ekstern regnskapsføring
har i 2019 blitt dekket av avkastningen til Energiforeningens fond i henhold til vedtektene. I
tillegg til matservering under møter, har PF energi brukt midler på medlemskap til
foredragsholdere og styremiddag hvert halvår. Inngående balanse per 1.1.2019 var NOK 1
425 652,63. Renteinntektene for 2019 var NOK 21 385,00. Totale utgifter for 2019 var NOK
29 956. Utgående balanse for fondet 31.12.2019 var NOK 1 417 081,63. Som en kommentar
til vedlagt balanse og resultat, legges det til at det er oppført en driftsinntekt på 15 128 kr.
Dette skyldes en feilføring av serveringskostnader i juni 2019 som ikke gjaldt PF Energi.
Videre er kostnaden på 4000 kr for regnskapsføring bokført ifm. årsavslutningen og inngår
derfor ikke i resultatregnskapet for 2019.
Kostnader knyttet til lokaler, markedsføring, sekretariat inngår i driftsresultatet til polyteknisk
forening. Polyteknisk forening har siden 2009 gått med underskudd og tap av egenkapital,
delvis forårsaket at reduserte finansinntekter. En snuoperasjon i regi av ny generalsekretær
ble igangsatt høsten 2018 for å forberede en ny forretningsmodell tilpasset markedet
fremover. Årsresultatet for 2019 viser en reduksjon i underskuddet og det beste resultatet
siden 2009. Hovedårsak til forbedringen er vekst i kontingenter fra medlemsbedrifter.
Polyteknisk Forenings inntekter kommer fra kontingenter fra privatmedlemmer, bedrifts- og
organisasjonsmedlemmer og foreningens samarbeidspartnere. Polyteknisk Forening mottar
ingen offentlig grunnstøtte. For mer informasjon henvises det til årsberetning og regnskap for
Polyteknisk forening.
Styret har i løpet av året arbeidet videre med å iverksette vedtaket fra Generalforsamlingen
2016 om disponering av fondet slik at inntektene bedres. Styret besluttet høsten 2019 å
plassere 200 000 kr i et globalt indeksfond, med plan om å plassere ytterligere 200 000 kr i
samme fond ila 2020. I vurderingen av alternativer vektla styret lav risiko og lav
administrasjonskostnad. Vedtaket ble effektuert av polyteknisk forening sitt sekretariat på
nyåret 2020.
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