
Innkalling til Årsmøte i Tekna Årdal avdeling, tirsdag 9.februar 2021 kl 18:00 

 

Tekna Årdal avdeling holder sitt årsmøte tirsdag 9.februar 2021 kl 18:00. For å 

unngå smitte og smittespredning av COVID-19, blir årsmøtet på Teams . Når 

Tekna Årdal avdeling er ferdig med sitt årsmøte, så fortsetter Tekna-P Hydro 

med sitt årsmøte. Du kan melde deg på begge årsmøtene her. Kryss av i 

påmeldingen om du deltar på begge årsmøtene eller bare ett av dem. 

Beskrivelse 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent og to til å undertegne protokoll 

4. Årsmelding 2020. 

5. Årsregnskap 2020 

6. Revisors beretning 

7. Handlingsplan 2021 

8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2021 

9. Budsjett 2021 

10. Vedtektsendringer 

11. Innkomne saker 

12. Valg av styre, representant og vararepresentant til Representantskapsmøte 2021, 

revisor og valgkomité 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. 

Sakspapir blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet. 

Lenken til teamsmøtet blir lagt ut her og sendt på mail til deg samme dag som årsmøtet 

holdes. 

 



Årsmelding Tekna Årdal 
avdeling

2020



Årsmelding 2020

• Leder: Maria Angeltveit

• Nestleder: Sara Hizon Kolobekken

• Kasserer: Ole Kristian Brandtzæg

• Vara 1: Åsne Århus

• Vara 2: Veronika Næss

• Revisor: Kristin Hestetun

• Valgkomite: Anders Lilleby, Rune Refseth Hovland, Lene Bog

Styrets sammensetning



Årsmelding 2020

Styremøter

Det har vært avholdt 2 ordinære styremøter i 2020, i tillegg til et informasjonsmøte 
avholdt av Ellen. 

Det har hovedsaklig blitt jobbet med valg av kurs for medlemmene og organisering 
rundt dette.

Styrets arbeid



Årsmelding 2020

Per 31.12.2020 hadde Tekna Årdal avdeling 94 medlemmer, altså en økning med 3 
medlemmer fra 2019. Medlemsutvikling og kjønnsfordeling kan ses fra grafene 
under.

Avdelingen



Årsmelding 2020

Det har blitt gjennomført 4 aktiviteter i 2020

• Årsmøte 2019 (05.02.2020)

Årsmøtet for 2019 ble avholdt på Klingenberg hotell og hadde 21 påmeldte. Etter årsmøtet ble det servert påspandert middag i 
restauranten på hotellet.

• Vinsmaking og fingermat (14.02.2020)

Avholdt på Tya Bar. Etterlengtet arrangement for medlemsmassen, dette skal bli en tradisjon. 

• Arbeidsglede når du jobber under press (25.02.2020)

Medlemskurs «Arbeidsglede når du jobber under press» avhold på Klingenberg hotell med påspandert middag etter kurset. Totalt 15 
deltagere. Flink og morsom kursholder.

• Selvledelse – få gjort mer på jobb (01.09.2020)

Medlemskurs «Selvledelse – få gjort mer på jobb» avhold på Klingenberg hotell med påspandert middag før kurset. Totalt 17 
deltagere. Engasjerende kursholder, og spennende kurs. 

Aktivitet



Årsregnskap Tekna Årdal 
avdeling

2020



Årsregnskap 2020

Inn på konto

Ut av konto

Saldo utg. 2019 Saldo utg. 2020 Saldo d.d. 2021

Dato Beskrivelse Inntekter/utgifter 2020 NOK 73,226.75

10.01.2020Overføring - TEKNA-TEKNISK-NAT. Forening Avr. Kontingent 3.trt.19 NOK 495.00

10.02.2020Utlegg vinkurs Utlegg vin Teknakurs -NOK 3,629.50

13.02.2020Overføring - Medlem Vinkurs NOK 250.00

13.02.2020Overføring - Medlem Vinkurs NOK 250.00

14.02.2020Giro - Medlem Vinkurs NOK 250.00

17.02.2020Utlegg vin til vinkurs VidarS Utlegg vin Teknakurs -NOK 1,987.50

17.02.2020Vidar Skistad vinkurs Vinkurs Tekna -NOK 6,624.00

15.04.2020Overføring - TEKNA-TEKNISK-NAT. Forening Vinkurs. Avr. arrangement 310320 NOK 5,750.00

04.05.2020Overføring - TEKNA-TEKNISK-NAT. Forening Ref. kontingent 1.trt.20 NOK 7,593.00

03.09.2020Overføring - TEKNA-TEKNISK-NAT. Forening Ref. kontingent 2.trt.20 NOK 7,646.00

31.12.2020Gebyr Gebyr på selvbetjeningsavtale -NOK 100.00

31.12.2020Rente Kredittrente NOK 19.04 NOK 83,138.79

06.01.2021Overføring - TEKNA-TEKNISK-NAT. Forening Avr. Kontingent 3.trt.20 NOK 546.00

NOK 83,684.79

Kommentar fra økonomiansvarlig:
Få utgifter etter vinkurset i februar pga vi ble anbefalt å ikke holde 
arrangementer under covid.
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Prioriterte oppgaver for 2020 

Tekna Årdal avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i 

avdelingen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi 

Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2020–2021, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas 

verdigrunnlag. 

 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Tekna Årdal avdeling vil jobbe aktivt med å vekke interesse for realfag hos barn og unge ved 

å bistå Sitep med inspirasjonstiltak og foredrag.  

 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Tekna Årdal avdeling vil arrangere relevante kurs, faglige arrangement og sosiale aktiviteter 

for avdelingens medlemmer i løpet av året. Det vil også være fokus på medlemskurs rettet 

mot kompetansebygging for et arbeidsliv i endring.   

 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Tekna Årdal avdeling vil jobbe for at avdelingens medlemstilbud skal være attraktivt for alle 

aldersgrupper. Styret vil også strebe mot å delta på sentrale og regionale møter.  

 

Bærekraftig samfunn 

Tekna Årdal avdeling vil delta i samfunnsdebatten og sikte mot å arrangere samfunnspolitiske 

arrangementer.  

 

Trygge rammer i arbeidslivet 

Tekna Årdal avdeling vil være et samlingspunkt for alle Tekna-medlemmer i alle 

aldersgrupper, også de som står uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen. 
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Budsjett for 2020 

Budsjettet for 2020 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. 

 

INNTEKTER  Budsjett 2020 

Avdelingskontingent  19110 

Renter  35 

Egenandel arrangementer  15000 

Tilskudd (søknader/sponsing)  0 

Sum inntekter  34145 

   

KOSTNADER  Budsjett 2020 

Økt rekruttering til Tekna-fagene  2000 

Attraktive faglige og sosiale nettverk  33000 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsvalgte 

 1000 

Bærekraftig samfunn  1000 

Trygge rammer i arbeidslivet  0 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter  0 

Diverse kostnader  0 

Disponibelt  0 

Sum kostnader  37000 

 



Vedtektsendring Tekna Årdal 
avdeling

Årsmøte 2020



Vedtektsendring

Vedtektsendring 

§3.1 Årsmøte

Vedtektene har i dag følgende ordlyd:

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.»

Forslag til endring:

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet

avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig.»
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