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Prioriterte oppgaver for 2023 

1. Økt foreningspolitisk engasjement 

Styret ønsker å svare på høringer som er relevante for avdelingen og avdelingens medlemmer. 

Vi ønsker også å stille godt forberedt til R-møtet i 2023 gjennom å delta på forberedende kurs 

og diskutere sakene som er relevante for avdelingen og avdelingens medlemmer. 

 

2. Tekna mot ny normal 

Styret ønsker å jobbe for et fortsatt godt medlemstilbud lokalt, med fysiske arrangementer i 

regionen vi dekker. Vi kommer samtidig til å fortsette å støtte det digitale samarbeidet som gir 

et tilbud også til medlemmer som vanskelig kan delta på fysiske arrangementer. 

 

3. Tekna Ung og Tekna for seniorer 

Ålesund har medlemmer i alle aldersgrupper. Vi i styret ønsker å arbeide for et godt 

medlemstilbud med arrangementer som passer for medlemmer i alle aldere. 

 

4. Tekna på tvers 

Tekna avdeling Ålesund ønsker å jobbe for å styrke Tekna på tvers, i første omgang gjennom 

samarbeid med de andre avdelingene i Møre og Romsdal, både gjennom felles arrangementer 

og Fagråd Møre og Romsdal. 

 

5. Bærekraft 

Vi stiller oss bak Tekna strategi 2024 der bærekraftig samfunn er et av punktene. Vi ønsker å 

gjøre avdelingens arbeid med bærekraft synligere, og gjøre bærekraft til en naturlig del av 

arrangementene våre. 
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Budsjett for 2023 
 
INNTEKTER Budsjett 

2023 

Avdelingskontingent 150 000 

Renter 500 

Egenandel arrangementer 20 000 

Tilskudd (søknader/sponsing) 5 000 

Sum inntekter 175 500 

    

KOSTNADER Budsjett 
2022 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 30 000 

Partner i arbeidslivet 5 000 

I et internasjonalt arbeidsliv 5 000 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 20 000 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 10 000 

Møte medlemmene der de er 100 000 

Være tydelig, samlet og åpen 5 000 

Digitale arrangement (3% kont.) 3 600 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 15 000 

Diverse kostnader   

Sum kostnader 193 600 

    

Årsresultat -18 100 

 


