
 

Side 1 

Protokoll 

Årsmøte Tekna Big Data 2021 
Arbins gate 2, 16. november 2021 

Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet 

2. Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å signere protokoll 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden (sakslisten) 

4. Styrets aktivitetsrapport 

5. Styrets planer 

6. Innkomne saker 

7. Valg av nytt styre 

8. Avslutning 

 

1. Åpning av årsmøtet 
Eivind Tøstesen, styremedlem i Tekna Big Data, ønsket velkommen. 

Det var påmeldt 155 stemmeberettigede medlemmer av Tekna Big Data. Ved årsmøtets start deltok 

35 personer via nettsendingen, totalt 37 inkludert styreleder og møteleder. 

2.  Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å signere protokoll 

Eivind Tøstesen foreslo kandidaturer. 

Vedtak: 

Eivind Tøstesen velges til møteleder. 

Anna Kramar velges til protokollfører. 

Helene Seyr og Moxnes Leda Pires velges til å undertegne protokollen. 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden (sakslisten) 
Eivind Tøstesen redegjorde for innkallingen.  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Forretningsorden: Hvis det ikke kommer motforslag eller benkeforslag innen det settes strek 

(30s varsel), blir forslag vedtatt eller foreslåtte personer valgt uten avstemning. 

 

4. Styrets aktivitetsrapport 
Heidi Dahl rapporterte om Tekna Big Datas aktiviteter siden forrige årsmøte 20.10.2020. 

Vedtak: 

Styrets aktivitetsrapport tas til etterretning. 
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5. Styrets planer 
Heidi Dahl orienterte om styrets planlagte aktiviteter samt øvrige mål og planer for Tekna Big Data 

fremover. 

Vedtak: 

Styrets planer tas til etterretning. 

 

6. Innkomne saker 

Det ble sendt ingen saker til styret. 

 

4. Styrevalg 
Rustam Mehmandarov la frem styrets forslag til nytt styre for Tekna Big Data. 

Styret foreslo at det velges leder og syv styremedlemmer til Tekna Big Datas styre i den kommende 

perioden, som i forrige periode (normen i vedtektene er leder og seks styremedlemmer). 

Under valget var det 35 deltakere via nettsendingen, 37 inkludert styreleder og møteleder. 

Vedtak: 

Det velges leder, fire nye styremedlemmer, og to styremedlemmer på gjenvalg, til Tekna Big 
Datas styre, slik at styret vil bestå av totalt åtte personer. 

Heidi Dahl velges som leder for 1 år. 

Vidar Gundersen velges som styremedlem for 1 år. 
Eivind Tøstesen velges som styremedlem for 1 år. 
Inge Harkestad velges som styremedlem for 2 år. 

Diana Saplacan velges som styremedlem for 2 år. 

Ning Zhou velges som styremedlem for 2 år. 

Marco Bertani-Økland velges som styremedlem for 2 år. 

 

16. november 2021, 

 

 

Helene Seyr                                                                                                        Moxnes Leda Pires  

   

 

Protokollfører: Anna Kramar 
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