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Årsmøteprotokoll TEKNA Narvik 23.03.2021 
 

1. Godkjenning av dagsorden og innkalling. 

Til stede på årsmøtet var det 7 ordinære medlemmer med DK som gjest. Ingen 

studentmedlemmer til stede. Dagsorden og innkalling ble godkjent uten kommentarer. 

 

2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Øystein Kleven ble valgt til protokollfører og ordstyrer. Pål Heiving og Ketil Are Edvardsen ble 

valgt til å underskrive protokollen. Grunnet situasjonen med Covid-19 vil signering bli gjort 

digitalt via epost.  

 

3. Styrets forslag til årsberetning. 

Styret presenterte styrets forslag til årsberetning.  

 

Årsmøte godkjente forslag til årsberetning. 

 

4. Styrets forslag til årsregnskap 

Styret presenterte årsregnskapet.  

 

Styrets forslag til årsregnskap ble godkjent av årsmøtet under forutsetning av revisors attestering.  

 

5. Revisors beretning 

Revisors beretning var ikke klar. 

 

Årsmøte tar dette til etterretning.  

 

6. Styrets forslag til avdelingskontingent. 

Styret foreslo at den lokale delen av kontingenten holdes uendret på 200 kr. 

 

Styrets forslag til avdelingskontingent ble godkjent av årsmøtet. 

 

7. Styrets forslag til budsjett.  

Styret presenterte styrets forslag til budsjett for 2020.  

 

Styrets forslag til budsjett ble godkjent av årsmøtet. 

 

8. Styrets forslag til handlingsplan. 

Styret presenterte styrets forslag til handlingsplan.  

 

Styrets forslag til handlingsplan ble godkjent av årsmøtet.  
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9. Saker på dagsorden. 

Styret informerte at 3% av kontingent vil bli avgift for felles digitale arrangementer fremover.  

 

Vedtektsendring legges inn i §4. Ordinært årsmøte. Følgende setning kommer inn etter setningen 

«Hvert år avholdes årsmøte innen 1. april»: 

 

Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes helt eller delvis digitalt, dersom styret finner det 

nødvendig eller hensiktsmessig. 

 

10. Valg av styrets medlemmer. 

Et styremedlem har valgt å trekke seg. Valgkomiteen klarte ikke få tak i flere styremedlemmer. 

Følgende styre ble derfor valgt: 

 

Følgende ble valgt: 

Øystein Kleven   (Norut Narvik)   leder   gjenvalgt 1 år 

Hans Richard Movik   (UiT Narvik)   nest-leder gjenvalgt 1 år 

Dorota Kantorowicz-Bardzinska  (Frivillighetssentralen)  kasserer gjenvalgt 1 år 

Stein Martin Kristoffersen  (Forsvarsbygg)   styremedlem gjenvalgt 1 år 

 

Styret konstituerer seg selv. 

 

11. Valg av revisor  

Wenche Berg Kvernelv ble valgt til revisor.  

    

12. Valg av representanter til Teknas representantskap de årene det er Representantskapsmøte. 

Leder ble valgt som representant og resten av styret som vara.   

 

13. Valg av valgkomite med minimum 2 medlemmer. 

Sittende valgkomite trakk seg vinteren 2020/2021. Ingen kandidater er funnet for å fylle 

valgkomite for neste periode.  

 

 

 

 

Narvik 23. mars 2021 

 

 

 

 

Øystein Kleven 

Protokollfører 

 

 

 

 

Ketil Are Edvardsen        Pål Heiving  

           


