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Styrets årsberetning for 2022 

Avdelingslederen har ordet 

 

Starten på 2022 var preget av restriksjoner grunnet covid-19, men rundt 1. februar 

åpnet Norge opp igjen. Vi i styret i Tekna Ålesund avdeling har gjort vårt beste for å 

bidra til et godt medlemstilbud, og er fornøyde med antallet arrangementer som har 

blitt gjennomført, men vi skulle gjerne sett større deltakelse på arrangementene.  

 

I februar holdt vi avdelingens andre digitale årsmøte, med god støtte fra Tekna 

sentralt. I tillegg har vi i løpet av året gjennomført 7 arrangementer.  

 

Våre mest populære arrangement var det årlige Borgundfjordfiske, Fra Industri 4.0 til 

Industri 0.0 på en kveld, Vinsmaking på Vino bar og kurset «Formidling som funker» 

med Vibeke Holtskog.   
 

I 2022 hadde hovedstyret lagt sitt årlige styreseminar til Ålesund 28.-30. september, 

og inviterte hele Ålesundsstyret på middag. Dette ble en utrolig kjekk kveld med 

mange gode diskusjoner. 

 

Vi setter pris på engasjement fra medlemmene, og dere finner kontaktinformasjon til 

alle i styret på nettsidene under «Mitt Tekna» og ring oss gjerne for en prat. Dersom 

du har et forslag til sosiale eller faglige arrangement, eller har lyst til å engasjere deg 

selv, må du ikke nøle med å ta kontakt. 

 

 

Barbro Adeline Holm 

Leder Tekna Ålesund avdeling 

 

 

Avdelingen 

 

Tekna Ålesund avdeling består av Teknas medlemmer på Sunnmøre. Avdelingen har 

et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

 

Per 31.12.2022 hadde avdelingen 1045 medlemmer, mot 976 året før. Det har 

dermed vært en medlemsvekst på 7,1%. Tekna hadde i 2022 en generell 

medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 6,8 %. Avdelingen fikk 124 nye 

medlemmer, hvorav 61 var nyinnmeldte, 19 studentoverganger og 44 fra andre 

avdelinger/innflyttere. Avgangen var på 55 medlemmer, hvorav 25 ble utmeldt og 

resten flyttet ut. 

 

Ca. 26,3 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Den største aldersgruppa er 

medlemmer mellom 35-39 år (18,0 %).  
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92,2 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 73,4 % i privat 

sektor, 2,2 % spekter, 7,6 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 

12,3 % i statlig sektor. 0,8 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,5 % har ukjent 

arbeidsgiver/sektor. Resten er registrert som annet. 

 

Styret og tillitsvalgte 

 

Styret i Tekna Ålesund avdeling har i 2022 bestått av  

Leder:   Barbro Adeline Vittoria Holm 

Nestleder:  Anders Madsen  

Kasserer:   Tore Erling Aarset 

Styremedlemmer: Eirik Røhme Aunemo 

Irina-Emily Hansen 

Jan Ove Valvik Sivertstøl 

Trine Nerem (Tekna Ung) 

 

Det har vært holdt 6 ordinære styremøter i 2021. Ett av disse ble digitale. I hovedsak 

har styremøtene gått med til planlegging og tilrettelegging av kurs og aktiviteter.  

 

Datoer styremøter: 06/01/22, 09/03/22, 28/04/22, 21/06/22, 05/09/22 og 18/10/22.  

 

I tillegg til styret er vi takknemlige for innsatsen til 

Revisor: 

 Terje Tvedt  

 Lars M. Fugledal 

 Ottar L. Osen 

 

Valgkomite:  

 Kaja Jonsvik Aarskog 

 Kjell Inge Tomren 

 Anne Mari Lausund  

 

Aktiviteter i 2021 

 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 

Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 

 

Vi har ved årsmøtet gjennomført 7 arrangement, der inkludert et sentralgitt kurs, ett 

digitalt årsmøte og et ekstraordinært årsmøte. Ett arrangement ble avlyst. 

 

01.02.2022 Skredkveld med Uteguiden Ålesund 

9 medlemmer deltok 
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08.02.2022 Årsmøte 2022 – digitalt  

29 medlemmer deltok på avdelingens andre digitale årsmøte i Teams. 

 

26.02.2022 Avlyst: Curlingbattle med Tekna 

 

24.03.2022 Borgundfjordfiske med bankskøyta Storeggen 

19 medlemmer deltok (13 medlemmer på venteliste) 

 

05.04.2022 Ekstraordinært årsmøte med Ålesund avdeling 

12 medlemmer deltok 

 

09.06.2022 Industri 4.0 til 0.0 Ålesund på en kveld 

26 medlemmer deltok 

 

11.09.2022 Familiedag i Atlanterhavsparken  

7 medlemmer deltok 

 

20.09.2022 Formidling som funker (KURS) 

21 medlemmer deltok 

 

10.11.2022 Vinsmaking på Vino Bar i Ålesund 

24 medlemmer deltok 

 

 

Økonomi 

 

Avdelingens går nok en gang med overskudd, og målet for 2023 er å bruke enda mer 

penger på et godt tilbud til medlemmene. Blant annet 2 ekstra medlemskurs, i tillegg 

til de sentralgitte kursene.  

 

Årets resultat er på 64 749,00,- kr, mot budsjettert – 47 500,00,-. Balansen er på 399 

142,00,- kr.  

 

 


