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Styrets årsberetning for 2021 

Avdelingslederen har ordet 

 

2021 har vært enda et år preget av koronapandemien. 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 med tanke på usikkerheten som har 

preget året.   

 

I januar holdt vi avdelingens første digitale årsmøte, med god støtte fra Tekna 

sentralt. I tillegg har vi i løpet av året gjennomført 5 arrangementer. Før påske fikk vi 

Kron til å holde et digitalt pensjonskurs for oss, før vi tok opp igjen tråden i august 

med to populære kajakkpadlekurs. I september økte tempoet ytterligere, og det ble 

holdt gokartturnering for adrenalinsøkende medlemmer. Medlemskolekurset 

«Hvordan bygge nettverk?» ble gjennomført ikke lenge etter gjenåpningen av landet, 

og kanskje rakk deltakerne å teste noen av triksene før det stengte igjen. Årets siste 

arrangement ble arrangert i Ulsteinvik; Vinsmaking og fingermatbuffet. Et ønske for 

årene som kommer er å ha et enda bedre tilbud for alle medlemmene som tilhører 

Ålesund avdeling, uansett hvor i distriktet de holder til. Vi håper årets sosiale 

arrangement i Ulsteinvik bare er starten på dette. Dessverre har vi også i år måttet 

avlyse noen av planene våre, og vi håper på å ta disse igjen i løpet av 2022.  

 

I tillegg er vi stolte av å ha støttet gjennomføringen av First Lego League i Ålesund. 

Vi søkte om samfunnsmidler fra Tekna, og fikk innvilget 100 000 kr til First Lego 

League.  

 

I 2021 har vi også deltatt på R-møtet som ble arrangert digitalt, og 

avdelingsledermøtet og Tekna Ung-samling som ble holdt i Lillestrøm. Det er 

inspirerende å møte andre tillitsvalgte og vi setter spesielt stor pris på fellesskapet 

med de andre avdelingene i Møre og Romsdal. 

 

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

styret på nettsidene under «Mitt Tekna». 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. 

 

 

 

Tonje Vedde Fiskerstrand 

Leder Tekna Ålesund avdeling 
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Avdelingen 

 

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

et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

 

Per 31.12.2021 hadde avdelingen 976 medlemmer, mot 904 året før. Det har dermed 

vært en medlemsvekst på 8,0%. Tekna hadde i 2021 en generell medlemsvekst blant 

ordinære medlemmer på 6,9 %. Avdelingen fikk 112 nye medlemmer, hvorav 48 var 

nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 40 medlemmer, hvorav 17 ble 

utmeldt og resten flyttet ut. 

 

Ca. 24,5 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Den største aldersgruppa er 

medlemmer mellom 35-39 år (17,1 %). Ca. 34,5 % er 37 år eller yngre. 

 

91,8 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 74,8 % i privat 

sektor (inkludert Spekter), 8,4 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 

PP,P % i statlig sektor. 12,6 % er selvstendig næringsdrivende, og 1,9 % har ukjent 

arbeidsgiver/sektor. Resten er registrert som selvstendig næringsdrivende eller 

annet. 

 

Styret og tillitsvalgte 

 

Styret i Tekna NN avdeling har i 2021 bestått av  

Leder:   Tonje Vedde Fiskerstrand  

Nestleder:  Anders Madsen  

Kasserer:   Tore Erling Aarset 

Styremedlemmer: Trine Nerem (Tekna Ung) 

Kristin Vollen  

Eirik Aunemo  

Jan Ove Sivertstøl 

 

Det har vært holdt 5 ordinære styremøter i 2021. Tre av disse ble digitale. I hovedsak 

har styremøtene gått med til planlegging og tilrettelegging av aktuelt program og 

aktiviteter.  

 

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 Relling 
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Aktiviteter i 2021 

 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 

Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 

 

Totalt har det vært NN deltakere på NN gjennomførte avdelingsmøter. NN møter har 

blitt avlyst. 

 

Vi har ved årsmøtet gjennomført 6 arrangement, der inkludert et sentralgitt kurs og 

digitalt årsmøte.  

 

Årsmøte 2020 – digitalt 

24 medlemmer deltok på avdelingens første digitale årsmøte i Teams. 

 

Pensjonkurs med kron - digitalt 

45 påmeldte medlemmer, ca 25 deltok.  

 

Lær å padle kajakk – 2 kurs 

24 deltakere, fordelt på to dager, lærte grunnleggende kajakkferdigheter i regi av 

Uteguiden. Kurset varte fire timer og deltakerne fikk våttkort.  

 

Medlemskolekurs: «Hvordan bygge nettverk?» 

Kurset ble arrangert på Scandic Parken for 14 deltakere, med sosiolog Stein D. 

Wesenberg som kursholder. 

 

Gokart 

Det deltok 14 personer i Tekna Grand Prix som konkurrerte om æren av å bli 

avdelingens beste Gokartsjåfør. 

 

Vinsmaking med tilhørende fingermatbuffet på Snorrebuda mat- og vinhus i 

Ulsteinvik 

15 deltakere fikk smake på viner fra Toscana. 

 

 

Økonomi 

 

Avdelingens går nok en gang med overskudd, og målet for 2022 er å bruke enda mer 

penger på et godt tilbud til medlemmene. 

 

Årets resultat er på 81 405 kr, mot budsjettert -37 500. Balansen er på 334 393 kr.  
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Avdelingen søkte om samfunnsmidler for å støtte First Lego League, og fikk innvilget 

100 000 kr. 
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Vedlegg 

 

Kronologisk liste av arrangement 

02.02.2021 Årsmøte 2020 

08.04.2021 Pensjonsparing med Kron 

31.08.2021 Lær å padle kajakk 

02.09.2021 Lær å padle kajakk ekstrakurs 

23.09.2021 Gokart 

06.10.2021 Hvordan bygge nettverk? 

05.11.2021 Vinsmaking med tilhørende fingermatbuffet på Snorrebuda mat og vinhus 

i Ulsteinvik 

 

Avlyste arrangement: 

23.11.2021 Besøk framtidslaben Norge, OSC og Newton Møre 
 

Styremøter: 

07.01.2021 

16.02.2021 

04.05.2021 

10.08.2021 

02.11.2021 
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