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1.0  Styrets årsberetning for 2020 
 

1.1 Avdelingslederen har ordet 

  

Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgte og andre!  

Som alle vet så ble 2020 et spesielt år. Tekna Nedre Glomma hadde som vanlig mange planer for 

aktiviteter gjennom året.  

Vi rakk å gjennomføre enkelte kurs og arrangementer før samfunnet ble stengt ned 12.mars. 

Etter sommeren åpnet smittevernreglene for at vi kunne møtes under visse betingelser. Det 

største arrangementet ble familiearrangementet vårt utendørs: «klatring på grensen» med 116 

deltagere. Vi delte ut forundringsposer med noe spiselig til hver familie istedenfor å grille. 

Arrangementene vi klarte å gjennomføre, kan du lese om i årsberetningen. 

Medlemstallet vårt vokser jevnt og trutt. Ved utgangen av 2020 var vi 961 medlemmer i Nedre 

Glomma. Det er viktig at vi fortsetter å synliggjøre Tekna slik at vi legger grunnlaget for videre 

vekst.  

Det har vært vanskelig for styret å planlegge for 2021. Tekna sentralt kom tidlig med føringer på 

at de tre første månedene skulle være heldigitale i Tekna-sammenheng. Det var egentlig godt så 

slapp vi å forholde oss til stadig skiftende smittevernregler. I skrivende stund ser det ut til at 

fysiske arrangementer for oss voksne blir kraftig begrenset fram til sommeren. Jeg håper at det 

meste er mer normalisert når vi kommer til høsten igjen. 

En del Tekna- medlemmer har fått problemer og opplevd sorg som følge av pandemien. Vi 

tenker på dere. Takk til Tekna-studentene har gjort en kjempejobb med å sette psykisk helse på 

dagsorden. Som Tekna-medlem har det også vært spennende å forholde seg til og lære nye, 

digitale ferdigheter i året som gikk. Her har digitale Tekna-kurs vært nyttige. Jeg er takknemlig 

for å ha fått lov til å henge med og lære mye nytt. En viss endring i arbeidshverdagen har nok 

kommet for å bli for mange. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke DK for god hjelp, styret for et godt samarbeid og alle 

medlemmene som slutter opp om arrangementer. 

 

 

Marit Tømmerås 

Leder Tekna Nedre Glomma avdeling 
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1.2  Fakta om Avdelingen  
 

Tekna Nedre Glomma avdeling består av Teknas medlemmer i Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, 

Marker, Rømskog, Trøgstad og Rakkestad kommuner. Avdelingen har ansvar for at foreningens 

aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

Per 31.12.2020 hadde avdelingen 961 medlemmer, mot 904 året før. Avdelingen hadde 

en medlemsvekst på 6,3 % i 2020 mens Tekna på landsbasis hadde en medlemsvekst på  7,2 % 

for ordinære medlemmer.  

Avdelingen hadde en nettotilgang på 57 medlemmer i 2020, mot 48  i 2019. Nærmere analyser 

viser at avdelingen fikk 109 nye medlemmer, hvorav 62 var nyinnmeldte, 14 var 

studentoverganger og 33 kom fra andre avdelinger. Avdelingen hadde en avgang på 52 

medlemmer, hvorav 23 ble utmeldt/strøkne eller døde. De resterende ble overført til andre 

avdelinger.  

Kvinneandelen i avdelingen var på 25,7 % og  er lavere enn for Tekna på landsbasis (31,3 %). 

Det er 714  menn og 247 kvinner i avdelingen. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er på 48,0 år.  

Gjennomsnittsalderen er lavere for kvinner enn for menn.  

264 medlemmer er under 38 år og tilhører kategorien Tekna Ung. Denne gruppen utgjør nå 27,5 

% av medlemsmassen.   

Det er 95 medlemmer som er pensjonister i avdelingen, noe som utgjør 9,9 %. Tilsvarende tall 

for Tekna på landsbasis er 6 %. 

Ca. 90,1 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive,  Fordelingen mellom privat, kommunal 

og statlig sektor for de yrkesaktive er som følger: 

71,9 % privat sektor 

13,1  % kommunal sektor (inkludert fylkeskommunen) 

 6,8  % statlig sektor 

 4,7 % Spekter  

 1,1 % selvstendig næringsdrivende eller annet  

 1,3  %  ukjent arbeidsgiver 

 1,2 % Annet yrkesaktivitet 

93 % av medlemsmassen er bosatt i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.  

Ledighetsprosenten for Tekna-medlemmene i Østfold lå på 1,7 % pr. 31.12.2020, mot 1,3 % året 

før. Nedre Glomma avdelingen hadde en ledighetsprosent på 1,6 % ved årsskiftet, mot 1,1 % året 

før. Dette betyr at avdelingen hadde 14 arbeidssøkende eller permitterte medlemmer pr. 

31.12.2020.  
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1.3  Styret og tillitsvalgte for avdelingene i Østfold 
 

Styret i Tekna Nedre Glomma avdeling har i 2020  bestått av: 

Tømmerås Marit   Leder              Fagskolen i Viken, avdeling Kråkerøy  

Børstad Bjørn Steinar  Nestleder        Cowi AS Avd Fredrikstad 

Grindheim Arne   Kasserer          

Slåtten Stein Arne  Sekretær       Nexans Norway AS  

Iversen Charlotte   Styremedlem Borg Havn 

Hurrød Steinar William Styremedlem  

Ottar Nøkleby                        Styremedlem    

Sandra Hinsch   Styremedlem 

Cristell Solberg  Styremedlem  Frevar 

Aud Helen Larsen  Varamedlem Viken fylkeskommune 

 

Lars Aage Gade Sørensen Observatør i styre (Tekna Ung) 

 

Det har vært avholdt 8 styremøter. 

 

Revisorer 

Arild Heie 

Aage Kollen 

Per Chr. Evensen 

          

Valgkomité 

Siri Aas- Aune  WSP Norge AS Avd Oslo   

Espen Strand Andersen  Fredrikstad kommune  

 

 

 

 

mailto:marit.tommeras@gmail.com
mailto:bsb@cowi.no
mailto:arne.grindheim@borregaard.com
mailto:stein_arne.slatten@nexans.com
mailto:charlotte.iversen@sarpsborg.com
mailto:steinar.hurrod@hiof.no
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Avdelingsfagråd Østfold 

Avdelingsfagrådet består av en representant fra hver av de 3 avdelingene i Østfold, og DK-

Østfold er sekretær for gruppen. Fra Tekna Nedre Glomma avdeling har Tor Morten Olsen 

deltatt og han har også ledet Avdeligsfagrådet Østfold.  

Avdelingsfagråd Østfold har hatt 4 møter, men har kun gjennomført ett arrangement pga. Covid-

19. 3. mars ble det arrangert et bedriftsbesøk hos Østfold Energi, hvor fokuset var «fornybar 

energi».  

Etter 13 mars ble alle planlagte arrangemente utsatt.  Medlemmer i fagrådet og 

distriktskontorleder har hatt løpende kontakt med bedrifter, kommunale virksomheter, skoler og 

Econa Østfold for gjennomføring av utsatte og planlagte arrangementer. I oktober ble det 

resterende arrangement for 2020 utsatt på ubestemt tid.  

 

Følgende arrangement var avtalt med bedrifter, men måtte innstilles:   

Arrangement  Samarbeidspartner  Kommentar  

Maskinlære og kunstig 

intelligens  

Econa Østfold  Econa Østfold gjennomfører ikke 

fysiske arrangementer pga Covid-19.   

Landbasert fiskeoppdrett  Fredrikstad Seafood tar ikke imot 

besøk pga Covid-19 

Båtrace i Mossehallen  Lærerne har ikke mulighet til å 

prioritere under pågående pandemi. 

Utsettes til 2021. 

Vannforsyning, avløp og 

overflatevann 

 Frevar tar ikke imot besøk hverken 

på vannverk eller renseanlegg pga 

Covid-19.  

Realfagsdagen 2020 Inspiria   Avlyst pga Covid-19.  

Petersson Packaging   Tekna Halden avdeling Bedriften tar ikke imot besøk pga 

smittefare for Covid-19 

 

Særlig mye arbeid ble lagt i planleggingen av Realfagsdagen 2020. Prosjektgruppa for 

Realfagdagen bestod av fagledere fra Frederik II, Halden og Malakoff videregående skoler, leder 

for Teknas fagråd i Østfold samt Teknas distriktskontor. Prosjektgruppa hadde regelmessige 

møter annenhver måned siden januar 2020 frem mot gjennomføringsdatoen i november.  

Arrangementets målsetting var å øke rekrutteringen til realfag fra 1 klasse på videregående skole.  

Invitasjonen til realfagsdagen på Inspiria Science Center ble sendt til 7 videregående skoler i 

Østfold i mai.  Fem av skolene takket ja til å sende elevgrupper til denne inspirasjonsdagen. 

Invitasjon til å delta på streaming ble også sendt til samtlige videregående skoler i Østfold.  
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Det var planlagt  variert og spennende program: Andreas Wahl som konferansier, intervjuer med 

realfagsstudenter fra Østfold, et forrykende realfagshow. Pia Ve Dahlen, fra Sarpsborg og 

Passion for Oceans, skulle fortelle om det forunderlige havet. Videre var det planlagt korte 

innlegg fra forskning og utvikling ved Borregaard, Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold 

Kalnes for å nevne noen. 

Utstillinger og stands i pausen fra ulike lokale aktører var også fastlagt.  

Arrangementet og transporten ble justert flere ganger underveis for å tilpasses stadige endringer i 

nasjonale, regionale og/eller kommunale begrensninger pga Covid-19. I tillegg hadde Inspiria 

egne forhåndsregler mot smitte som satte ytterligere føringer for gjennomføringen 

arrangementet.  

 

I november ble arrangementet endelig avlyst. Det er søkt om og innvilget midler for tilsvarende  

arrangement i 2021, og man satser på å videreføre programmet fra 2020 i størst mulig grad.  

 

 

 

Tekna Ung Østfold 

Tekna Ung ble etablert i september 2017, og består av medlemmer fra de tre avdelingene i 

Østfold. Lars Aage Gade Sørensen fra Tekna Nedre Glomma avdeling har vært leder for 

gruppen. DK-Østfold er sekretær for gruppen. Tekna Ung har ikke hatt noen møter i 2020 og på 

grunn av Covid-19 ble det bare gjennomført êt arrangementer. 7. februar var det 16 deltagere 

som fikk være med på Whisky-smaking med tilhørende foredrag og sekkepipekonsert.  

 

 

 

Felles styresamling for avdelingsstyrene i Østfold 

Det har ikke vært gjennomført felles styresamlinger for avdelingene i Østfold. Det har vært 

vanskelig å samles som følge av smittevernregler. Det har heller ikke vært så stort behov for 

samarbeid med begrenset adgang til å gjennomføre arrangementer. 
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1.4 Sentrale tillitsvalgte og deltakelse på sentrale møter i 2020  
 

Deltagelse på sentrale møter: 

Hovedstyrets møterunde på Jevnaker. Charlotte, Aud, Cristel, Ottar og Marit deltok. 

Avdelingsledermøte (digitalt). Marit og Bjørn deltok.  

 

Sentralt tillitsvalgte: 

Marit er leder for valgkomiteen til avdelingssiden 

 

 

 

1.5 Utvikling og etablering av kodeklubber i Østfold 
 

Det har ikke vært noe aktivitet i kodeklubbene i Sarpsborg og Fredrikstad i 2020. Det har vært vanskelig 

å skaffe kompetente veiledere og  Covid-19 situasjonen har gjort det vanskelig å drive. 

I Fredrikstad har de lånt ut microbit sett for egenbruk hjemme istedenfor å organisere aktivitet samlet. 

Det planlegges å starte opp kodeklubb i forbindelse med Rødsmyre barneskole i 2021. 
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2.0  Avdelingen 
 

2.1    Aktiviteter i regi av avdelingen 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.  

Aktivitetene er her kategorisert etter i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 2020.   

Året 2020 har vært veldig spesielt grunnet Covid-19 og smittevernstiltak. Det har derfor vært 

vanskelig å gjennomføre mange av de arrangementene vi hadde planlagt. Avdelingene har 

gjennomført 7 arrangementer innenfor tre av de seks innsatsområdene.   

 

Arrangement Ansvarlig Deltatt 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere    

Gi-faen kurs for flinke piker 11. februar DK-Østfold/NG 42 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi   

Kriminologi: Metoder og analyser 27 oktober Nedre Glomma 24 

First Lego League Inspiria Science center 7. november 

Inspiria/Nedre 

Glomma sponser 

18 lag, 

ikke 

publikum 

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen   

Whisky smaking 7. februar Tekna Ung 16 

Kurs i aksjesparing  25. februar Nedre Glomma 45 

Årsmøte 27. august Nedre Glomma 20 

Klatring på Grensen 12. september Nedre Glomma 116 

Bowling 24 oktober Nedre Glomma 46 

Tabell 1: Aktiviteter i regi av Tekna Nedre Glomma avdeling i 2020.  
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2.2 Deltakelse på arrangementer i regi av andre   
 

Arrangement  Ansvarlig Deltakere 

totalt 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi   

Foredrag om Karbonfangst, bruk og lagring 29. januar 

Sarpsborg Tekniske 

Forening 

34 

Bedriftsbesøk hos Østfold Energi 3. mars Avdelingsfagrådet 31 

Tabell 2: Aktiviteter i regi av Avdelingsfagråd, Tekna Ung og andre avdelinger som medlemmene i  Nedre 

Glomma avdeling har deltatt på i  2020.   

 

Tekna sentralt har gjennomført mange digitale arrangementer som følge av at fysiske har måttet 

utgå. Her har også medlemmer fra Nedre Glomma deltatt. 

 

 

 2.3 Medlemsskolekurs  
 

Arrangement  Ansvarlig Deltatt 

Partner i arbeidslivet   

Hvordan bli selgende   13 

Magiske presentasjoner 20. oktober  33 
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2.4  Nærmere beskrivelse av en del av arrangementene 
Noen av de arrangementene som er listet opp i  tabellene over er nærmere omtalt på de 

etterfølgende sidene.  Avdelingsfagrådets aktiviteter er omtalt i en egen Årsrapport.  

 

Tekna Ung: Whisky-smaking 7 februar 

 

Norges fremste whiskyekspert holdt kurs om 

Skotsk Whisky på Frimurerlogen St. 

Magnus i Gamlebyen på fredag. Tekna Ung 

medlemmene fikk innføring i 

whiskysmakenes opprinnelse, 

produksjonstradisjoner og lagringsmetoder. 

De smakte på fem varianter med ulik aroma. 

Chris Maile var veldig dyktig og 

engasjerende, spilte sekkepipe og hadde 

passende humor for anledningen. Han tilbyr 

en rekke whisky-kurs og etter stemningen å 

dømme er dette noe som bør gjentas. 

 

 

Gi-faen kurs for flinke piker  11. februar

Gi faen-kurs for flinke piker 11. februar 

42 flinke Tekna- piker var på kurs med 

Catherine Lemaréchal på Inspiria på tirsdag 

for å få hjelp til å senke skuldrene og slakke 

på kravet om å være perfekt i alt en gjør. Vi 

må lære oss at noen ganger er det greit at 

ting er godt nok, sette grenser og si nei med  

stil, sa Catherine. Hun var en dyktig og 

inspirerende kursholder som ga oss 

tankevekkere, praktiske verktøy og gode 

tips.  

Kurset var sponset av avdelingene i Østfold 

og Teknas medlemsskole. 
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Aksjesparing på Tune Senter 25. februar 

 

Stor interesse blant Tekna-medlemmer for 

aksjesparing til tross for kraftig aksjefall på 

Børsen og Coronavirus i gjære. Rundt 45 

møtte opp på kurs med Kristin Skaug fra 

AksjeNorge En engasjerende 

foredragsholder som kunne faget og ga oss 

mange gode tips.  

Kurset var sponset av Gjensidige og Danske 

Bank. 

 

Fagrådet: Bedriftsbesøk hos Østfold Energi med fokus på Fornybar energi 3.mars

I løpet av kvelden fikk deltakerne høre om 
Østfold Energis engasjement innenfor 
fornybar energi, om klimaregnskap, 
satsingen på kunstig intelligens og 
selskapets rolle innenfor det grønne skiftet. 
Stine Nygaard, Regionleder for 
Klimapartnere i Østfold orienterte om 
arbeidet i nettverket. I etterkant var det 
befaring til varmesentralen på Kalnes, som 
leverer varme og kjøling til Sykehuset 
Østfold Kalnes.  
Fra Østfold energi stilte Adm.dir Oddmund 
Kroken, Direktør strategi og 
forretningsutvikling Martin Vatne, 
Varmesjef Johnny Pedersen og 

Prosjektutvikler Egil Erstad. En interessant 
og lærerik kveld. 

 

Årsmøte 27. august 

  

 

 

 

Årsmøtet ble gjennomført på Scandic 

Hotel Sarpsborg. Marit Tømmerås ble 

gjenvalgt som leder. Sandra Hinsch og 

Christell Solberg ble valgt som nye 

styremedlemmer og Aud Helen Larsen 

som vara. Med tre nye kvinnelige 

styremedlemmene er 50 %-andelen for 

kvinner i styret oppnådd. Kjell Johnsen ble 

takket av for sin mangeårige innsats i 

styret av Marit Tømmerås. Tor Morten 

Øverby Olsen gikk også ut av styret. 

Årsmøtet skulle egentlig vært avholdt i 

mars, men har måttet utsettes pga 

koronapandemien. 
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Klatring på Grensen 12 september 

Tekna Nedre Glomma arrangerte klatredag 

for Tekna-familier i Østfold. Store og små 

koste seg i klatreparken i Halden, hele 116 

fra Tekna var med. Alle ble nøye registrert 

og smittevernrutinene ble fulgt til punkt og 

prikke. Pga koronapandemien ble det ikke 

grilling i år. Familiene fikk istedet hver sin 

forundringspose fylt med drikke, frukt, 

nøtter og sjokolade. En vellykket og solfylt 

dag, foreviget av fotografen Ottar Nøkleby 

. 

 

 

Bowling 24. oktober 

 

Nedre Glomma avdeling arrangerte bowling 

med pizza på Sarpsborg Bowlingsenter. Et 

vellykket og populært familiearrangement 

som bør gjentas. Denne gangen var det 46 

som møtte opp, og som ble godt tatt hånd 

om av Teknas Arne Grindheim 

 

Kriminologi, metoder og analyser 27. oktober 

24 fra Tekna i Østfold møtte opp på Scandic 

Sarpsborg Hotel for å høre om hva skjer på 

bakrommet når en skal oppklare kriminelle 

handlinger. Her ga overingeniør Jeanette 

Ruvik Magnussen i Kripos oss et innblikk i 

hvilke metoder og analyser som er 

tilgjengelig for politiet. Et spennende tema. 

Deltakerne stilte mange spørsmål, fikk gode 

svar og ble gjort oppmerksomme på at 

mikrospor på åstedet ofte fører til oppklaring 

av saken. 
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Regional First Lego League finale 7. november 

 
 

 

Geekin’ around fra Drøbak vant Champion 

prisen og går videre til den skandinaviske 

finalen i Ålesund 28. november. Vinnerlaget 

fikk en gavesjekk på kr. 5000 fra Tekna 

Nedre Glomma avdeling og samt 

arrangement-støtte. 18 lag deltok i 

konkurransen. Noen finale på Inspiria ble 

det ikke i år pga de strenge 

smittevernrestriksjonene. Arrangementet ble 

gjennomført digitalt. Dommerne har reist ut 

til skoler, enkelte lag har streamet 

presentasjonen og tre lag fikk presentert 

prosjekt på Inspiria. Premiene ble delt ut via 

Zoom. 
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3.0     Økonomi 
Medlemmene betaler i dag en egen avdelingskontingent som legges til hovedkontingenten. 

Årsmøtene i avdelingene bestemmer selv størrelsen på denne kontingenten. Den varierer fra 144 

til 300 kroner i året, i gjennomsnitt 220 kroner. I Nedre Glomma ble avdelingskontingenten 

justert til 250 kroner på årsmøtet i 2017 og gjeldende fra 2018. Enkelte arrangementer blir også 

delvis fiannsiert ved at avdelingen søker og får støtte til aktiviteter fra Tekna sentralt, såkalte 

Samfunnsmidler og Faglige aktivitetsmidler.  

 

3.1  Avdelingen 

 
Tekna Nedre Glomma har søkt Tekna sentralt og benyttet disse midlene:  

Samfunnsmidler kr. 10 000,- 

• Kr. 5 000.-Modelljernbanesenteret 

• Kr. 35 000,- Regional FFL-turnering på Inspiria Science center 

 

3.2  Avdelingsfagråd og Tekna Ung  
 

Fagrådet har ikke motatt støtte for noen arrangementer i 2020. 

 

Tekna Ung har ikke motatt støtte for noen arrangementer i 2020. 

 

 

3.3  Regnskap 2020 

 

                                 Org.nr. 997328701 

 

 

Avdelingens regnskap er et rent speilbilde av samtlige transaksjoner som er ført over nettbank i 

løpet av året. Det benyttes ikke noen kontantkasse. Fordi NG har samarbeid med de andre 

avdelingene, og hver avdeling legger ut for hele kostnaden ved egne arrangementer, kan betaling 

og returbetaling skje i forskjellige regnskapsår.  

Dette kan gi årsregnskapet en liten slagside på kostnadsiden eller inntektssiden.Budsjettet viser 

planlagt aktivitetsnivå, selv om enkelte arrangementer kan få stor grad av kostnadsdekning fra 

Tekna sentralt. Dermed kan nivå både for inntekter og kostnader bli mindre i regnskapet enn i 

budsjettet. I regnskapet for 2020 ligger også deler av utgiftene til Felles styresamling og 

Juleverksted fra 2019. 
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Regnskap for Tekna Nedre Glomma avdeling 2020  
    

INNTEKTER 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2019 

Avdelingskontingent 194 806 180 000 184 878 

Renter 724 1 300 1 373 

Egenandel arrangementer 22 500 20 000 29 400 

Tilskudd (søknader/sponsing) 48 122 30 000 55 080 

Sum inntekter 266 151 231 300 270 730 

     

KOSTNADER 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

2021 

Regnskap 

2019 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 0 0 0 

Partner i arbeidslivet 0 0 0 

I et internasjonalt arbeidsliv 0  0 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 5 000 20 000 43 477 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 0 0 0 

Møte medlemmene der de er 95 383 130 000 191 805 

Være tydelig, samlet og åpen 0 0 0 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 45 529 37 000 10 318 

Diverse kostnader 0 0 0 

Disponibelt 0 0 0 

Sum kostnader 145 913 187 000 245 599 

     
Årsresultat 120 239 44 300 25 132 

    

    

Balanse    

    

EIENDELER 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2019 

Bankinnskudd og kontanter 395 727 440 000 275 488 

Utestående fordringer 0 0 0 

Annet 0 0 0 

Sum eiendeler 395 727 440 000 275 488 

     

EGENKAPITAL OG GJELD 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2019 

Egenkapital 395 727 440 000 275 488 

Gjeld 0 0 0 

Annet 0 0 0 

Sum egenkapital og gjeld 395 727 440 000 275 488 

    

    
Forklaring til postene: Se detaljbudsjettet    

 

Oversikt over bilag gjøres tilgjengelig på forespørsel. 

Eget regnskap følger også som vedlegg til årsmøtepapirene.
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4. Aktiviteter og budsjett  for 2021  
 

4. 1 Avdelingens aktiviteter 
Tekna Nedre Glomma avvdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 

utvikles i fylke og kommuner. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas 

overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2020–2021, Teknas foreningspolitiske 

mål og verdigrunnlag. 

I tabellen under er avdelingens aktiviteter presentert i forhold til målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2024. Avdelingene har prioritert fem av de syv innsatsområdene 

som avdelingene skal rapportere etter.  Tabellen inneholder både kurs, arrangementer og møter.   

Den første halvdelen av 2021 vil trolig fortsatt bli sterkt påvirket av Covid-19 pandemien og 

aktivitetene blir begrenset i denne perioden.  

 

Aktivitetsplan for Nedre Glomma 2021 

Arrangement  Måned Ansvarlig 

Bærekraftig utvikling   

   

Økt rekrutering til Tekna-fagene   

Gruvetur Askim eller Kongsberg September Tekna Nedre Glomma 

Regional finale FLL November Tekna Nedre Glomma 

Kjemisk juleverksted Desember Tekna Nedre Glomma 

Attraktive faglige og sosiale nettverk     

Skidag i Kjerringåsen, avlyst  Februar Tekna Nedre Glomma  

Digital ølsmaking Mars Tekna Nedre Glomma 

Klatering på grensen September Tekna Nedre Glomma 

Gruvetur Askim eller Kongsberg September Tekna Nedre Glomma 

Bowling Oktober Tekna Nedre Glomma 

Ølsmaking Oktober Tekna Nedre Glomma 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og god frivillige    

Årsmøte, digitalt  Mars Tekna Nedre Glomma 

Styremøter Løpende  
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Møte med Hovedstyret Oktober DK-Østfold m.fl. 

Deltakelse på Avdelingsledermøte  Oktober Tekna sentralt 

Felles styresamlinger i Østfold November Tekna Nedre Glomma 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 
  

   

Hvordan bruke Design Thinking i ide- og inovasjonsarbeide  DK 

Formidling som fungerer              DK 

Tabell 3: Aktivitetsplan for Tekna Nedre Glomma avdelinginkludert  avdelingsfagråd, Tekna Ung, 

arrangementer i regi av andre avdelinger og sentrale samlinger i 2021. 
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4. 2 Budsjett 2021  
 

Tekna - Nedre Glomma avdeling 

Org.nr. 997328701 

    

Aktivitetsplan / Budsjett 2021 
    

Inntekter 

    

Kontingent 180 000,00 

Egenandel arrangementer, returbetal. 20 000,00 

Renter 1 300,00 

Faglige støttemidler 30 000,00 

SUM 231 300,00 

    

Handlingsplan 

Skidag Kjerringåsen, 27. feb 0,00 

Årsmøte, digitalt, 23. mar 5 000,00 

Digital ølsmaking, april 10 000,00 

Digitalstøtte Tekna 4 000,00 

Klatring på grensen, sept 20 000,00 

Gruvetur, Askim eller Kongsberg, sept 10 000,00 

Ølaften - høstarr.,  okt 30 000,00 

Finale FLL - Inspiria - Nov. 5 000,00 

Familiearr. - Bowling, okt. 20 000,00 

"Kjemisk juleverksted", nov el  des 10 000,00 

Styresamling Østfold,  nov 25 000,00 

Støtte til Modelljernbanen 10 000,00 

Støtte til Fagrådet 16 000,00 

Støtte til Tekna Ung - Østfold 10 000,00 

Administrasjon 12 000,00 

  187 000,00 

    

Posteringer er avhengig av antall deltakere 

    

Avdelingsstyret 

Tekna Nedre Glomma avd. 

 

 


