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Prioriterte oppgaver for 2017 
Tekna Ålesund avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 
på Sunnmøre. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi 
Tekna 2020, Teknas handlingsplan 2013–2015, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas 
verdigrunnlag. 
 
 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 
Tekna Ålesund avdeling vil prøve å arrangere bedriftsbesøk til ei interessant bedrift. I tillegg 
vil det som vanlig bli det bli gjennomført kurs fra Tekna sentralt. 
 

Partner i arbeidslivet 
Tekna Ålesund avdeling vil prøve å tilrette legge for en uformell sosialkveld for medlemmene 
i løpet av året. 
 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 
Tekna Ålesund avdeling vil jobbe med rekrutering til realfag, blant annet gjennom tiltak som 
for eksempel kjemisk juleverksted og Lær Kidsa Koding der barn kan møte og mestre realfag 
og teknologi. 
 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 
Tekna Ålesund avdeling vil støtte Fagråd Møre og Romsdal til å gjennomføre eit faglig 
arrangement i Molde der medlemmer fra alle avdelinger i fylket vil bli invitert. 
 

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

Tekna Ålesund avdeling vil i 2016 arrangere to familiearrangement. Tekna Ung vil jobbe for 
å nå yngre medlemmer gjennom spissede arrangement. 
 
Tekna Ålesund avdeling vil fortsette å invitere medlemmene på middag etter årsmøtet, da 
dette er eit svært populært arrangement. 
 
Tydelig, samlet og åpen 

Tekna Ålesund avdeling vil delta på avdelingsleder møter for å lære og få inspirasjon fra 
andre avdelinger. 
 
Tekna Ålesund avdeling vil fortsette å støtte det gode samarbeidet med Fagråd Møre og 
Romsdal, som neste år ledes av avdelingene Molde*) og Kristiansund (*Fagrådet ledes av 
Molde avdeling i inneværende år, men arrangementet er utsatt til over nyttår). 
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Budsjett for 2017 
Budsjettet for 2017 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. 
Vi starter med en beholdning på 96126 kr. 
Tilskudd satt opp på budsjett 2017, er søkt men foreløpig ikkje godgjente middler. 
 

INNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017 
Avdelingskontingent 100 801 100 000 

Renter 102 110 
Egenandel arrangementer 10 260 15 000 
Tilskudd (søknader/sponsing) 0 9 000 
Sum inntekter 111 163 124 110 
     

KOSTNADER Regnskap 2016 Budsjett 2017 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 5 690 15 000 
Partner i arbeidslivet 0 10 000 
I et internasjonalt arbeidsliv 0   
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 12 447 15 000 
Bidra til å løse samfunnets utfordringer 0 5 000 
Møte medlemmene der de er 34 305 30 000 
Være tydelig, samlet og åpen 34 775 40 000 
Drift av avdelingen, inkludert styremøter 14 585 15 500 
Diverse kostnader 0  0 
Disponibelt 0  0 
Sum kostnader 101 802 130 500 
    
Årsresultat 9 361 -6 390 

 
*Tilskudd: søkt om kjemiskjuleverksted og lær kidsa koding prosjekt. 
 


