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Styrets årsberetning for 2016 

Avdelingslederen har ordet 

Tekna Ålesund avdeling vil i år ha gjennomført 11 arrangement ved årets slutt.  

 

Vi sikta høgt og ønska å få til flere arrangement, men ambisjonsnivå og gjennomføringsevne 

slo ikke helt til når den travle hverdagen slo til på høsten. På slutten av året sitter vi igjen med 

noen gode ideer for hva vi kan gjøre neste år, samt et håp om at introkurset til Lær kidsa 

koding og leksehjelp initiativet kan slå spirer og resultere i positive tilbud til barn i Ålesund 

og omheng.  

 

I kursene vi har fått valgt fra Tekna sentralt har vi prøvd å velge kurs som hadde en positiv 

agenda, som kan være til nytte både for jobbsøkende og fast ansatte. Som tidligere år har vi 

sett en stor interesse for familiearrangementene våre, noe vi selvsagt setter pris på og noterer 

oss for neste år. 

 

Vil igjen minne om at hvis du sitter med en god ide, så er det bare å rope ut! Kanskje du har 

lyst til å dra i gang en fagdag, eller kanskje du har et spesielt arrangement du skulle ønske 

Tekna kunne fått satt på agenda? 

 

 

Lina Marie Storås Stokkeland 

Leder Tekna Ålesund avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Åleund avdeling består av Teknas medlemmer på Sunnmøre. Avdelingen har et ansvar 

for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

 

Statistikken har i skrivendestund ikke blitt publisert fra Teknas side, dette vil derfor 

forhåpentligvis bli presentert på årsmøtet. Det vi veit er at medlemstallet hat økt fra 668 

medlemmer i fjor, til 706 i år!   

Styret og tillitsvalgte 

 

Styret sitt mål for 2016 var 6 arrangement, der 2 skulle være familiearrangement. Det har vært 

holdt 5 ordinære styremøter i 2016, og en del saker har vært avgjort via mailkorrespondanse. I 

hovedsak har styremøtene gått med til planlegging og tilrettelegging av aktuelt program og 

aktiviteter.  

 

Styret 2016: Leder, Lina Marie Stokkeland  

Nestleder, Anders Madsen  

Kasserer, Marte Ellingsen  

styremedlemmer  

Solveig Bjørneset  

Ottar L. Osen  

Oda Ellingsen  

Mario Obreque-Cardenas 

 

Revisor  

Tore Erling Aarseth  

Terje Tvedt  

Vemund Årskog 1. vara  

 

valgkomite  

Anja Helen Haugom  

Kaja Jonsvik Aarskog 

Dag Sverre Grønmyr 

 

 

Aktiviteter i 2016 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2020. 

 

 

Vi har gjennomført 10 arrangement, der inkludert 2 sentralgitte kurs, årsmøtemiddag og 

kjemisk juleverksted. 
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Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Kaffekurs på Jacu 17.03.16 

Kaffe interesserte medlemmer fikk omvisning og smakt på god kaffe fra flere kontinenter. 

 

Kurs «Motivasjon og Ledelse» 12.5.16 

19 deltagere deltok på et lærerikt og interessant kurs. Som både satte fokus på arbeidsmiljø og 

personlig motivasjon. 

 

Partner i arbeidslivet 

Kurs «hvordan vinne oppdragene» 31.10.16 

Petter Bakken kom igjen til Ålesund for å gi medlemmene input og denne gangen var fokuset 

på hvordan du kan henvende deg til kollegaer eller sjefen får å nå fram med ditt mål.  

 

I et internasjonalt arbeidsliv 

Denne posten har ikke Ålesund avdeling fokusert på i 2016. Ta gjerne kontakt dersom du har 

ideer til dette temaet for 2017! 

  

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

Kjemisk juleverksted 7.12.2015 

Den mangeårige suksessen fortsetter! Også i fjor ble kjemisk juleverksted fullt. 26 barn i følge 

med voksne fikk lage badebomber og kjemiske maleri. Årets kurs er satt til desember. 

 

Lær Kidsa Koding 3.11.2016 

Dette var et introkurs det vi i samarbeid med Den Norske Dataforeningen Vest 

Nordvestlandet. Vi inviterte Tjerand Silde, prosjektleder for kodeklubben, til å fortelle om 

Lær kidsa koding, og hva som skal til for å starte opp kodeklubb. 36 voksne deltok på kurset, 

og håpet er at det neste år vil dukke opp et kodeklubbtilbud til barn og ungdom i 

Ålesundsregionen. 

 

Besøk på Bankskøyta under ferdigstilling 20.2.2016 

15 medlemmer med familie og venner ble med på omvisning på den historiske replikaen av 

Bankskøyta. 

 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 

Infomøte om leksehjelp med Røde kors. 8.11.16  

Røde kors har kvar veke leksehjelp for elever i ålesundsområdet ved biblioteket i Ålesund. 

Det er mange elever som trenger veiledning med lekser, og der ofte ikke så mye skal til for at 

elevene føler mestring. Infomøtet ble holdt for å prøve få flere til å melde seg som leksehjelp. 

7 deltagere på møtet 8. november. Etter jul er målet at Teknamedlemmer skal kunne bidra på 

leksehjelp rettet mot ungdomsskoleelever, når Røde Kors utvider sitt tilbud i Ålesund. 
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Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 

Møte medlemmene der de er 

Familiedag på knarren 28.6.2016 

Etter stor etterspørsel ble det satt opp to turer med Borgunknarren. Til sammen 44 

medlemmer med familie deltok på turene. 

 

 

 

 

 

Surfekurs 1.5.16 

Dette var et arrangement i regi av Tekna Ung. Flere meldte sin interesse men det blei tilslutt 9 

deltagere på kurset. Deltagerene var veldig fornøyd med kurset og ønsket seg lignende kurs. 

 

Tydelig, samlet og åpen 

Årsmøtemiddag 

Alltid eit populært arrangement. I 2015 deltok rett under 70 personer på middagen, hvorav 31 

av disse var medlemmer som deltok på årsmøtet og 11 kom som følge. Årsmøtemiddagen 

2016 er for førstegang lagt til Fjellstua. 
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Vi har i år fått opprettet en facebookside, her vil etterhvert komme i gang med å dele 

informasjon relevant for medlemmer i avdeling Ålesund. Siden er driftet av distriktskontoret i 

Trondheim, vil primærkontakten med medlemmene og avdeling Ålesund fortsatt gå på mail. 

 

 

Fagråd Møre og Romsdal 

I år har det dessverre ikke blitt gjennomført et fagrådsmøte for medlemmene på tvers av 

avdelingene. Avdelingslederne møttes i Molde for et samarbeidsmøte i mai, og sentralgitte 

kurs har blitt forsøkt koordinert slik at medlemmer fra andre avdelinger i Møre og Romsdal 

har mulighet til å delta, på tvers av grensene. 

 

I år har vi vært representer på følgende arrangement: 

Avdelingens vårsamling 21. og 22. april 2016 

Lina Stokkeland 

 

Møre og Romsdal fagrådsmøte 27-28.5.16 

Lina Stokkeland 

 

Avdelingsledersamling i Oslo 20-21.11.16:  

Mario Obreque-Cardenas 
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Økonomi 

2016 var et relativt normalt år, uten de store endringer i hverken utgifter eller inntekter. 

Regnskapet går noe i overskudd, men grunnet endringer i utbetalinger fra Tekna sentralt der 

nå over 90% av utbetalingene skjer etter mai måned kombinert med at en stor andel av 

avdelingens utgifter betales tidlig på året er det ikke lenger ønskelig å krympe egenkapitalen.  

 

Grunnet noe mindre kapasitet enn planlagt i styret på høstparten utgikk et par arrangementer 

med muligheter for samfunnsstøtte. Neste år er det søkt støtte om kjemisk juleverksted samt 

fortsettelse av Lær Kidsa Koding aktivitetene. 

Kronologisk liste av arrangement 

 
20.2: Bankskøytebesøk 
17.3: Kaffekurs 
1.5 Surfekurs på Stadt 
12.5: Kurs: Motivasjon og ledelse 
27.6: Familiedag på Bankskøyta 
 
31.10:Kurs: hvordan vinne oppdragene 
3.11: Lær kids koding intro kurs 
8.11: Leksehjelp introkurs 
1.12: Ølkurs 
7.12: Årsmøtemiddag 
17.12: Kjemisk juleverskted 
 
 
Styremøter: 
14.1, 10.3, 12.5, 18.8, 1.11, 

 


