Årsberetning for
Tekna Narvik avdeling
Årsmøte 2021

2020 - Året som gikk

STYRETS BERETNING:
Her følger styrets beretning for året 2020.

Ordinær styrevirksomhet
•

Grunnet pandemien, og styremedlem i risikogruppe, har vi ikke hatt ordinære styremøter,
men basert driften på digital kommunikasjon i tillegg til noen uformelle møter.

Medlemsutviklingen
•
•

Tekna Narvik avdeling hadde pr 01.01.2020 - 282 medlemmer.
Tekna Narvik avdeling hadde pr 01.01.2021 - 305 medlemmer.

•
•

Tekna Studenter UiT campus Narvik hadde pr 01.01.2020 - 106 medlemmer.
Tekna Studenter UiT campus Narvik hadde pr 01.01.2021 - 77 medlemmer.

Arrangementer
Året 2020 bar preg av Covid-19-pandemien, hvor det var sterke begrensninger på fysiske
arrangementer og møter. Planene var klare, men pandemien stoppet dem.
Det ble ikke avholdt kurs fra medlemsskolen i løpet av 2020.

Styret
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Øystein Kleven
Nest-leder:
Hans Richard Movik
Kasserer:
Dorota Kantorowicz-Bardzinska
Styremedlem: Svetlana Lorentzen
Styremedlem: Stein Martin Kristoffersen

Valgkomite:
Hugo Remlo
Jack Lorentzen

REGNSKAP
Driftsregnskap og balanse
Se vedlegg

Norut Narvik
UiT campus Narvik
Frivillighetssentralen
Bane NOR
Forsvarsbygg

gjenvalgt til 2021
gjenvalgt til 2021
gjenvalgt til 2021
gjenvalgt til 2021
valgt til 2021

Revisors beretning
Se vedlegg

HANDLINGSPLAN 2021
Styret og valgkomite har ikke fått tak i nye kandidater til styret. Grunnet begrenset
arbeidskapasitet makter ikke styret å drifte avdelingen som normalt før nye kandidater
kommer til. Prioriteringen vil være å få nye kandidater inn i styret.
Annen aktivitet planlegges ikke, men vil gjennomføres om mulig. Det er lagt opp til denne
muligheten i budsjettet.
❖ Legge til rette for etablering og drift av Tekna Ung i Narvik
❖ Fortsette intern-arbeidet i styret;
➢ Valgkomite-arbeid og generell drift av avdelingen,
➢ Sikre videreføring ved generasjonsskifter
❖ Videreføre og styrke;
➢ Samarbeid med Tekna student og Tekna Ung
➢ Samarbeid med andre avdelinger, spesielt Harstad
➢ Samarbeid med andre foreninger

OVERORDNET
Teknas handlingsplan 2020-2024 skal ha bærekraft som grunnlag for alt vi gjør:
• Styrke tillitsvalgte
• Synliggjøre verdien av et organisert arbeidsliv
• Være en tydelig samfunnsaktør
• Bygge kompetanse

1. MEDLEMMENE
Lønns- og interessearbeid
Mål: Tekna Narvik vil formidle informasjon til medlemmer om lønns- og interessearbeid. Videre
ønsker avdelingen å skape en arena for nettverksbygging for tillitsvalgte i bedrifter.

Prioriterte oppgaver:
1. Arrangere medlemsmøte med introduksjon om tema og muligheter.
2. Legge til rette for nettverksbygging rettet mot medlemmer i bedrifter.

Kompetanse- og faglig utvikling
Mål: Tilby et variert program for tiltak, kurs og medlemsmøter som utvikler det brede
kompetansenivået blant Teknas medlemmer.

Prioriterte oppgaver:
1. Tilby samlingsplass for alle streamingkurs

2. Arrangere et faglig kurs hvert semester

2. SAMFUNNET
Samfunnskontakt
Mål: Tekna Narvik skal være synlig i lokalmiljøet i saker som angår våre medlemmer, der hovedfokus
skal være rekrutteringen til teknisk- naturvitenskapelige fag.

Prioriterte oppgaver:
1. Arrangere minst et åpent arrangement rettet mot rekruttering til realfag

3. ORGANISASJONEN
Organisasjon, samarbeid og sosiale aktiviteter
Mål: Motivere for økt deltagelse i Tekna Narviks aktiviteter, samt forbedre og videreføre samarbeid
med andre avdelinger/foreninger/organisasjoner med felles interesser.

Prioriterte oppgaver:
1.
2.
3.
4.

Holde sosiale arrangementer, gjerne med et faglig preg og/eller kombinert med andre aktiviteter
Skape kontakt med nye medlemmer, og distribuere informasjon til mulige medlemmer
Opprettholde en sunn økonomi
Opplæring, utdanning og kursing av styremedlemmer. Synliggjøring og forbedring av godene ved
å sitte i lokalstyret.
5. Ta i bruk tilgjengelige hjelpemidler, støtteapparat og tidligere arbeid for å frigi tid til interessant,
givende og utfordrende styrearbeid.

Regnskap for Tekna Narvik avdeling 2020
INNTEKTER
Avdelingskontingent
Renter
Egenandel arrangementer
Annet inntekt
Tilskudd (søknader/sponsing)
Sum inntekter

Regnskap
2020
56 135
54
0
0
0
56 189

Budsjett
2021
56 135
50
5 000
0
11 000
72 185

KOSTNADER
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere
Partner i arbeidslivet
I et internasjonalt arbeidsliv
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi
Bidra til å løse samfunnets utfordringer
Møte medlemmene der de er
Være tydelig, samlet og åpen
Felles digitale arrangement
Drift av avdelingen, inkludert styremøter
Diverse kostnader
Gebyr
Sum kostnader
Årsresultat

Regnskap
2020
0
0
2 500
0
0
4 296
0
0
0
13 363
0
20 159
36 030

Budsjett
2021
10 000
3 000
3 000
10 000
5 000
5 000
10 000
1 800
13 000
10 000
3 000
73 800
-1 615

Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital (bankinnskudd)
Gjeld (ikke betalte utlegg)
Annet
Sum egenkapital og gjeld

2020

123 530

