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Styret og tillitsvalgte 

Det har vært avholdt 3 ordinære styremøter i 2019. Saker som har blitt diskutert har i 

hovedsak vært planlegging og organisering rundt program og aktiviteter. I tillegg ble det 

avholdt et hastemøte rundt utsettelse av et planlagt arrangement. 

 

Styret 2019: 

Leder:   Veronika Næss 

Nestleder:  Sara Hizon Kolobekken 

Kasserer:  Ole Kristian Brandtzæg 

Vara 1: Åsne Århus 

Vara 2:  Maria Angeltveit 

 

Revisor: 

Hedda Moe Sandvik 

 

Valgkomite: 

Albert Berveling 

Anders Lilleby 

Rune Refseth Hovland 

  

Avdelingen 

Per 31.12.2019 hadde Tekna Årdal avdeling 91 medlemmer, altså en økning med 2 

medlemmer fra fjoråret. Medlemsutvikling de siste 10 årene kan ses i grafen under. 

 

Kjønns- og aldersfordelingen til avdelingens medlemmer var per 31.12.2019 som i grafen 

under. 
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Aktiviteter i 2019 

Det har blitt gjennomført 3 aktiviteter i 2019. I tillegg var det planlagt en vinsmaking i 

november, men dette måtte utsettes til februar 2020. 

 

Årsmøte 2018 

Årsmøtet i 2019 ble avholdt den 22.01.2019 på Klingenberg hotell og hadde 12 påmeldte. 

Etter årsmøtet ble det servert påspandert middag i restauranten på hotellet. 

 

ABC for prosjektstyring 

Medlemskurset «ABC for prosjektstyring» ble avholdt den 22.05.19 og hadde 20 påmeldte. 

Kurset ble holdt på Klingeberg hotel og det ble servert påspandert middag etter kurset. Kurset 

var veldig innholdsrikt og interessant, og kursholder var veldig dreven. Tilbakemeldingene fra 

deltagende medlemmer var at kurset var veldig lærerikt og relevant for deres kompetansenivå 

og arbeidshverdag. 

 

Introduksjon til havpaling 

Introduksjonskurset til havpadling ble avholdt den 07.09.2019 via «Bulder & Brak». 

Arrangementet var en storsuksess og hadde totalt 9 deltakere, hvorav én ikke var 

Teknamedlem. Kurset gav mersmak og flere medlemmer har etterspurt videregåendekurs og 

kurs i rulleteknikk.   
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Økonomi 

I løpet av 2019 har vi gått med et overskudd på NOK 10 859,-. Saldoen på avdelingens konto 

har økt betydelig i forhold til hva som var budsjettert for i 2019. Dette er i hovedsak grunnet 

vinsmakekurset som måtte utsettes til 2020. Vinsmakerkurset var noe vi ønsket å arrangere, 

og skulle stå for store deler av de budsjetterte utgiftene i 2019.  

 


