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Styrets årsberetning for 2015 

Avdelingslederen har ordet 

2015 har vært et år preget av stor aktivitet i avdelingen. Mye av aktivitetene dreide seg 

om den økende uro på arbeidsmarkedet i vår region som vi så mot slutten av 2014. 

Avdelingen fokuserte på kurs som kunne styrke tillitsvalgte og medlemmer som følge av et 

vanskeligere arbeidsmarked med mange oppsigelser. 

 

Avdelingen tok initiativ til en møteplass for medlemmer som mistet jobben, mye for å kunne 

skaffe en oversikt over hvor omfattende situasjonen ville bli og for å hjelpe medlemmene i en 

vanskelig situasjon. Omtrent samtidig startet Tekna et pilotopplegg i Stavanger avdeling: 

Møteplassen. Den er myntet på arbeidsledige, permitterte eller de som har sett faren for å bli 

rammet. 

 

I året som har gått, har avdelingen og medlemmene sett og møtt utfordringer med et skiftende 

arbeidsmarked. Det har vært store og raske endringer, dessverre for det meste i negativ 

retning med stadig flere arbeidsledige. Mediene har hatt stort fokus på situasjonen. Flere 

medlemmer har velvillig stilt opp for pressen. 

 

Situasjonen og synligheten i media har medført at styrets medlemmer har vært i og blitt 

invitert til møter med politikere, stortingsgrupper, partiledere og statsministeren i tillegg til 

pressen. Styret har også vært aktive mot både Næringsforeningen i Stavanger, Stavanger 

kommune og Greater Stavanger og de tiltakene de har igangsatt for å hjelpe på situasjonen. 

 

Avdelingen ble på årsmøtet for avdelingene i 2015 kåret til årets avdeling. En del av 

begrunnelsen var avdelingens medvirkning til å sette utviklingen i arbeidsmarkedet på 

agendaen og gi de arbeidslediges situasjon et ansikt i ulike media. 

 

Selv om 2015 har bydd på store utfordringer har vi også sett at medlemmer har fått jobber i 

andre bransjer og i andre deler av landet.  

 

På tampen av 2015 ser vi at utfordringene dessverre vil fortsette i 2016. Avdelingsstyret vil 

derfor fortsatt ha fokus på situasjonen på arbeidsmarkedet. 

 

Terje Amundsen 

Leder for Tekna Stavanger avdeling 

 

Avdelingen 

Tekna Stavanger avdeling består av Teknas medlemmer i  Eigersund, Sandnes, Stavanger, 

Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, 

Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og Bokn kommuner i Rogaland fylke. Avdelingen 

har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 
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Per 31.12.2015 hadde avdelingen 5 862 medlemmer, mot 5 580 året før. Det har dermed vært 

en medlemsvekst i medlemstallet på 5,1 %. Tekna hadde i 2015 en generell medlemsvekst 

blant ordinære medlemmer på 4,2 %. Avdelingen fikk 594 nye medlemmer, hvorav 378 var 

nyinnmeldte, 147 var studentoverganger og resten var innflyttere. Avgangen var på 

312 medlemmer, hvorav 209 ble utmeldt/strøket eller døde og resten flyttet ut. 

 

Ca. 29,3 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 

42,5 år. Ca. 37,9 % er 37 år eller yngre. 

 

95,9% av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 84,9 % i privat sektor 

(inkludert Spekter), 3,4 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 5,3 % i statlig 

sektor. 1,4 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,5 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. I 

Rogaland (Stavanger avdeling og Haugaland avdeling til sammen) er 3% av medlemmene 

permittert/arbeidssøkere. 

 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Stavanger avdeling har siden årsmøtet 6. mars 2015 bestått av: 

Leder: Terje Amundsen 

Nestleder: Jan-Oscar Sørsdahl 

Kasserer: Per Arne Salvesen 

Styremedlem: Merete Kaik 

   Sevi Vik 

Astri Søiland 

  Tina Svensli Glomstad (frem til oktober 2015) 

Sekretariat: Daglig leder for Teknas distriktskontor, Ilse Ros 

 

Styret gjennomførte i 2015 et planleggingsseminar og 10 ordinære styremøter. I tillegg ble 

flere saker behandlet mellom styremøter via e-post. 

 

Avdelingen har følgende undergrupper:  

 Tekna Fagråd Stavanger  

 Arbeidslivsforum 

 Ledelsesfaglig forum  

 Miljøgruppa  

 Tekna Ung 

 Tekna Kvinnenettverk Stavanger.  

Disse har egne beretninger som er vedlagt. For øvrig har avdelingen en rekke komiteer: 

Festkomite: Ståle Pedersen, leder, Marin Mirosevic og Nils Ove Tendenes  

 

Valgkomité: Finn Espen Gundersen, leder, Astrid Berge, Ina Jordal og Johnny Fredvik (vara) 

 

Ordenskollegium: Ingrid Di Valerio, Gyrid Espeland, Lill Erlandsen og Sigmund Hatløy 

 

Teknologipriskomiteen: Heikki Oltedal, leder, Arne Rannestad og Faisal Dahman 
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Revisorer: Ivar Fett og Ivar Hebnes 

 

Aktiviteter i 2015 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2020. 

 

Totalt har det vært 4016 deltakere på 62 gjennomførte avdelingsarrangementer. 1 arrangement 

har blitt avlyst. 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Tekna Stavanger avdeling vil 

 Invitere til minst 4 medlemskurs. Ett av disse skal gjennomføres på engelsk  

 Arrangere faglige møter, bedriftsbesøk og ekskursjoner for medlemmene i regi av 

avdelingens undergrupper: Tekna Fagråd Stavanger, Ledelsesfaglig forum, 

Miljøgruppa, Tekna Kvinnenettverk Stavanger og Tekna Ung 

 Tildele midler fra avdelingens Støttefond for Tekna-medlemmers videreutdanning i 

februar og september, ref. statuttene på www.tekna.no/stavanger 

 Samarbeide med andre aktører både innenfor og utenfor Tekna 

 

Det ble gjennomført medlemskurs i hvordan en kan vinne oppdragene, innføring i 

forhandlingsteknikk, og hvordan en kan finne det riktige sporet i jobbsammenheng, i tillegg til 

kurs med tema «Finn den nye jobben», som hører inn under overskriften «Partner i 

arbeidslivet. På grunn av situasjonen på arbeidsmarkedet ble et kurs på engelsk ikke prioritert, 

men valgte styret heller temaer som var aktuelle i tiden.  

 

Teknas undergrupper bidro med mange, tematisk varierende, arrangementer, ref. oversikten 

nedenfor og gruppenes egne beretninger. 

 

Våren 2015 innvilget styret 3 søknader om midler fra støttefondet for videreutdanning på  

kr. 5 000,- hver. På grunn av situasjonen på arbeidsmarkedet ble høstens søknadsfrist 

forlenget til januar 2016. Før årets slutt var det kommet inn 2 søknader.  

 

Styret samarbeidet med NITO om «Hvordan holde en effektiv presentasjon» med Siri Lill 

Mannes og med Tekna Olje og gass om «Petroleumsindustriens fremtid – når kommer 

oppturen?»  og om stand på OTD-messen. Avdelingens miljøgruppe har hatt kontakt med 

Tekna Biotek og Tekna Klima. Tekna Fagråd Stavanger fortsatte sitt samarbeid med NTVA 

(Norges Tekniske Vitenskapsakademi (ref. miljøgruppas og fagrådets egne beretninger). 

Ledelsesfaglig forum samarbeider med BI Stavanger om sitt kurstilbud. 

 

Avdelingen deltok med stand på OTD-messen 21. – 22.10.15 i samarbeid med Tekna Olje og 

gass, som offentliggjorde siste versjon av sin posisjonsanalyse (utdanninger i Olje-og gass 

bransjen) under en pressekonferanse på standen. 

 

Avdelingen har gitt økonomisk støtte til studieturer i regi av linjeforeningen Petroil og 

INDØKS- linjeforeningen for studenter i industriell økonomi ved UiS.  
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Følgende arrangementer er avholdt:                   Antall 

Hvordan bli konkurransedyktig i et krevende marked? 

 

11.02.2015        35 

Nobelprisen i fysiologi 2014. Om hjernens navigasjonssystem og hva 

denne oppdagelsen kan bety 11.02.2015  

    

  25 

Hvordan vinne oppdragene - et kurs i medlemsskolen 

 

25.02.2015        32 

Tech an the city - om ledelse, nettverk, teknologi og lidenskap 02.03.2015        37 

Innføring i forhandlingsteknikk  18.03.2015        36 

Hvordan holde en effektiv presentasjon? 

 

14.04.2015       98 

Romforskningen i Norge og på verdensbasis - hva, hvordan, hvorfor? 22.04.2015        51 

Entreprenørskap og oppstart i dårlige tider 

 

29.04.2015        27 

Effektivitet og tidsstyring. Hvordan få en bedre 

struktur og bruke tiden bedre? 

 

11.05.2015  

    

  30 

Petroleumsindustriens fremtid: Når kommer oppturen? 09.09.2015      117 

Partikkelterapi – en lovende behandlingsterapi for kreft? 23.09.2015         7 

Nanoteknologi – muligheter og trusler 

 

21.10.2015       26 

Mysteriet Motivasjon 

 

21.10.2015        63 

Medlemskurs: Finn det riktige sporet 

 

05.11.2015        23 

Læring i arbeid - viktig kilde til innovasjon og utvikling, også i retning 

av nye bransjer 17.11.2015  

    

  14 

Besøk ved Sola flyplass 

 

24.11.2015        24 

Sannsynlighet og statistikk i rom og tid 

 

25.11.2015        39 

        
 

    

Tekna Fagråd Stavanger var også samarbeidspartner for NTVAs jubileumskonferanse med tema «The 

Robustness of the Oil Industry», som ble avholdt 4.3.15 og hadde 134 påmeldte. 

 

Avdelingen hadde et samarbeid med Teknas Etiske Råd, som inviterte sammen med Tekna Forskerne til 

foredragsmøtet ”Mat, forskning og etikk” 16. september med 40 deltakere. Arrangementet var en del av 

Forskningsdagene 2015. 

 

   

 

Partner i arbeidslivet 

Tekna Stavanger avdeling vil 

 Arrangere møter/kurs relatert til situasjonen på arbeidsmarkedet 

 Stimulere til opprettelse av bedriftsgrupper v/arbeidslivsforum og i samarbeid med 

Teknas forhandlingsavdeling 

 Ha et samarbeid med lokale bedrifts- og etatsgrupper 

 Tilby en møteplass for medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen 

 

Avdelingen har vært en pilotavdeling når det gjelder tiltak rettet mot arbeidsmarkedet. 2015 

begynte med to bestilte spesialkurs, «Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i og etter 

nedbemanningsprosess» og «Oppsagt eller bare på jakt etter nye utfordringer» i regi av 

avdelingens Arbeidslivsforum. Førstnevnte kurs var et tilbud til de lokale bedriftstillitsvalgte. 

Temaet ble oppfattet så aktuelt og nyttig at dette kurset ble overtatt og videreutviklet av 

Teknas seksjon for arbeidsliv og juss. Det er nå del av Teknas tillitsvalgtopplæring og tilbys 

tillitsvalgte over hele landet ved behov. Sistnevnte kurs var et tilbud spesielt til medlemmer 

som hadde mistet jobben eller følte seg i faresonen. Erfaringene var også her så gode at dette 
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kurset er kommet med i Teknas Medlemsskole og kan velges som lokalt medlemstilbud av 

alle Tekna avdelinger som mener temaet er aktuelt. 

 

Avdelingsstyret begynte tidlig å diskutere opprettelsen av en møteplass for medlemmer som 

hadde mistet jobben, var permittert eller følte seg i faresonen. De så for seg et lavterskeltilbud 

hvor en kunne komme sammen, ta en kopp kaffe og hvor en kanskje kunne tilby aktuelle 

foredrag. Dette resulterte i en invitasjon til en sammenkomst hos gründerhuset Mess & Order 

på Storhaug. Her snakket representanter fra avdelingsstyret og distriktskontorleder med 

deltakerne om deres ønsker og behov.  

 

Tilbakemeldingene formet grunnlaget for innholdet i pilotprosjektet «Møteplassen for 

arbeidssøkende» som seksjon for Arbeidsliv og juss la til Stavanger og som startet opp i mai 

med avdelingen som samarbeidspartner. Pilotprosjektet hadde to ukentlige samlinger og varte 

til medio desember. 

 

Avdelingsstyret hadde 5.5.15 et møte med Tekna president Lise Lyngsnes Randeberg og 

direktør for seksjon for arbeidsliv og jus Marianne Gran Juriks, hvor tiltak for medlemmer 

berørt av arbeidsmarkedssituasjonen, innholdet og plassering av Teknas webside for 

arbeidssøkende og Møteplassen ble diskutert. 

 

Møteplassen fikk stor medieoppmerksomhet, både gjennom avisinnslag, fjernsyn og radio. 

Avdelingens medlemmer har bidratt til å sette fokus på utfordringer/problemstillinger rundt 

det å være uten arbeid, ref. Lederen har ordet. Møteplassens deltakere har gjennom deltakelse 

i workshops også gitt innspill til forbedringer av NAVs tilbud til akademikergrupper og til 

teknologioverføring fra olje- og gass til andre bransjer. 

 

Flere avdelingsstyremedlemmer med bakgrunn fra tillitsverv i bedriftsgrupper bisto 

enkeltmedlemmer uten Tekna-tillitsvalgte på sine arbeidsplasser i drøftingsmøter i f.m. 

mulige oppsigelser. 

 

Avdelingsstyret satte arbeidsmarkedssituasjonen på agendaen både på Faglig årsmøte, 

Vårsamlingen for avdelingene, Avdelingsledermøtet og på Teknas høyeste organ, 

Representantskapsmøtet. Her ble avdelingsleder Terje Amundsen kåret til «Årets forbilde» for 

måten han hadde gitt arbeidsledige medlemmer et ansikt i media m.m. 

 

Avdelingsleder og distriktskontorleder hadde møte og løpende kontakt med 

Næringsforeningen i Stavanger-regionen og ble invitert til å delta på Pulpit konferansen. 

 

Avdelingen har også informert Møteplassens deltakere om andre nettverk og tiltak i regionen. 

 

Følgende arrangementer er avholdt:                   Antall 

Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i - og etter - nedbemanningsprosess 20.01.2015 22 

Oppsagt - eller bare på jakt etter nye 

utfordringer 
 

27.01.2015  31 

Møteplassen for arbeidssøkere 
 

28.04.2015 20 

Medlemskurs: Finn den nye jobben 
 

03.09.2015  12 
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I tillegg var avdelingen samarbeidspartner på 41 Møteplassen-arrangementer i regi av 

pilotprosjektet Møteplassen v/Teknas seksjon for arbeidsliv og juss. Deltakerne er blitt gode 

ambassadører for Tekna. 

 

Avdelingens Arbeidslivsforum var samarbeidspartner for Lønns- og interesseutvalgets (LIU) 

høstrunde 11.11.15, som hadde 19 deltakere. 

    

     

I et internasjonalt arbeidsliv 

Tekna Stavanger avdeling vil 

 Fortsette å annonsere arrangementer på både norsk og engelsk 

 Avholde et arrangement spesielt for utenlandske medlemmer 

 Arrangere engelskspråklige arrangement 

 Samarbeide med aktuelle aktører om arrangementer 

 

På grunn av nytt kurssystem, nye rutiner for invitasjonsutsending og stor arbeidsbelastning for 

distriktskontorleder har ikke alle invitasjoner hatt både norsk og engelsk tekst. En rekke 

arrangementer ble imidlertid kun annonsert på engelsk.  

 

9 arrangementer ble holdt på engelsk. Dette var stort sett sosiale arrangementer som hadde 

nettverksbygging som fokus. Ellers ble det holdt kurs på Engelsk på Møteplassen. 

 

Noen av de engelskspråklige arrangementene ble også annonsert gjennom 

Næringsforeningens International Network Norway (INN). 

 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

Tekna Stavanger avdeling vil  

 Delta på lokale utdanningsmesser 

 Dele ut matematiske ryggsekker for ungdomsskolen og avholde brukerkurs 

 Med delstøtte fra Teknas samfunnsmidler og egne midler:  

- dele ut mattemeiser til barnehager 

- arrangere Newton Camp i samarbeid med Den Norske Turistforening og Norsk 

Oljemuseum  

- støtte både Stiftelsen Teknolab og en lokal First Lego League-finale  

- støtte og delta på Forskningsdagene 

- støtte ”Motiverende møteplass mellom skole og næringsliv” i regi av TefoRo, UiS 

og Rogaland fylkeskommune, og delta aktivt i prosjektgruppen 

- støtte Ent3r UiS 

- støtte leksehjelpen i regi av Røde Kors 

 Gi økonomiske støtte til Formula Student Team UiS 

 Dele ut avdelingens Teknologipris 

 Bidra til å synliggjøre teknisk-naturvitenskapelig kompetanse 

 Ha et aktivt samarbeid med andre, f.eks. Jærmuseet, avd. Vitenfabrikken og avd. Kvia 

 

Sammen med NITO Rogaland deltok avdelingen på Ta Utdanning 22. og 23. januar. Standen 

var bemannet av Tekna- og NITO-medlemmer og kontorpersonell. Avdelingen hadde også 
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egen stand på Yrkesmessen på Dalane videregående skole 5. februar og Yrkesmessen for 

ungdomsskolen 25. og 26. november etter initiativ fra Tekna Kvinnenettverk Stavanger. Her 

var også kjernefysiker og Rosablogger Sunniva Rose leiet inn for å holde foredrag for 

ungdommene og delta på stand, som for øvrig var bemannet av kvinnelige medlemmer og 

distriktskontorleder, ref. også kvinnenettverkets beretning. 

 

Det var ingen kapasitet til å jobbe med utdeling av matematiske ryggsekker til 

ungdomsskoler. 

 

Det kom inn 1 søknad om mattemeis i år. Det har ikke vært kapasitet til å jobbe for å få flere 

barnehager til å søke. 

 

Det ble arrangert Newton Camp ved Prekestolen Base Camp 4 uker i sommerferien med til 

sammen 114 deltakere. Nytt av året var at leiren ble utvidet med en dag og at deltakerne 

begynte på oljemuseet hvor de fikk gjøre eksperimenter. 

 

Avdelingen støttet Stiftelsen Teknolab med midler til innkjøp av nytt utstyr. Stiftelsen viste 

seg frem med stand på Forskningstorget under Forskningsdagene.  

Den lokale FLL-finalen ble holdt 12. november på Vitenfabrikken i Sandnes med 21 lag 

(begrensning p.g.a. ombygging ved Vitenfabrikken). Flere styre- og andre Tekna-medlemmer 

var aktive som lagledere og dommere. Det vinnende laget, Bukkene Bruse fra Jåtten skole, 

fikk reisestøtte for å kunne delta på den Skandinaviske finalen i Bodø. 

 

Avdelingen var en av arrangørene av Forskningsdagene, som totalt trakk ca. 4000 

publikummere. Distriktskontorets leder representerte Tekna i den lokale programkomiteen, 

som avholdt en rekke arrangementer, bl.a. Forsker StandUp og Matløypa på Ullandhaug i 

perioden 16. – 27. september. Teknas Etiske Råd inviterte inviterte sammen med Tekna 

Forskerne og avdelingen til foredragsmøtet” Mat, forskning og etikk” 16. september med 40 

deltakere, ref. Karriereutvikling, nettverk og kompetanse.  

 

Internt i komiteen hadde Avdelingen og Vitenfabrikken hovedansvar for forskningstorget i 

Stavanger, som ble avholdt 19. september. Avdelingen hadde selv eksperimentstand på torget. 

Forskningsdagsarrangementene, bl.a. fikk god presseomtale. Forsker StandUp og Forsker 

Grand Prix ble filmet og vil bli vist i flere omganger på NRK Kunnskapskanalen utover 

vinteren 2016. 

 

Styreleder Terje Amundsen og distriktskontorleder Ilse Ros var styremedlemmer i stiftelsen 

TeFoRo, Teknologiforum Rogaland. Stiftelsen ble avviklet i mars p.g.a. manglende økonomi. 

 

Matte- og realfagsmentorprogrammet Ent3r var en suksess i 2015. Her kunne 

ungdomsskoleelever møte hver mandag og VGS-elever tirsdag, onsdag og torsdag for å få 

inspirasjon og støtte med matematikk og realfag. Ent3r-mentorer deltok på Forskningstorget 

under Forskningsdagene. 
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ION Racing Stavanger (tidligere Formula Student Team UiS) bygget en el-racerbil fra 

grunnen av og deltok på en internasjonal studentkonkurranse på Silverstone banen i England 

sommeren 2015. Tekna ble godt profilert gjennom bl.a. en stor logo på bilpanseret. Bilen ble 

også vist frem på Forskningstorget under Forskningsdagene. Avdelingen synes det er meget 

viktig å med praktiske, tverrfaglige prosjekter som ingeniørstudenter kan delta på. 

 

Avdelingen støttet RING Kunnskapsdagene i januar 2015. Dette er dager som arrangeres på 

Vitenfabrikken, hvor bedrifter viser frem hvordan de bruker realfag i praksis. Målgruppen er 

elever i første klasse på VGS. 

 

Avdelingens Teknologipris for 2014 gikk til Comrod Communications AS. Prisen ble delt ut 

på avdelingens årsmøte 6. mars.  

 

Følgende arrangementer er avholdt:       Antall 

Familiedag på Vitenfabrikken 

 

21.06.2015        141 

 Forskningsdagene 2015 (torget)                                       19.09.2015         1600 

       

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 

Tekna Stavanger avdeling vil  

 Arrangere åpne møter om aktuelle temaer i regi av miljøgruppa og Tekna Fagråd 

Stavanger 

 Ha et samarbeid med andre organisasjoner, f.eks. Næringsforeningen i Stavanger-

regionen 

 Levere høringsuttalelser i aktuelle saker 

 Bidra med medieinnspill i saker av interesse for foreningen og medlemmene lokalt 

I f.m. lokalvalgene arrangerte avdelingen en valgdebatt om universitetets rolle, i samarbeid 

med Naturviterne og Forskerforbundet. 

 

Avdelingens miljøgruppe samarbeidet med Tekna Klima om arrangementet Pole to Paris, i 

forkant av Klimaforhandlingene i Paris. 

 

Følgende arrangementer er avholdt:                 Antall 

Hvordan gjøre Sandnes til et sykkEL-mekka frem mot 2030? 19.08.2015  10 

Valgdebatt: Hva vil politikerne med UiS? 

 

26.08.2015        100 

Pole to Paris - running and cycling to save the planet 19.10.2015 14 
 

     

       

 

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 

Møte medlemmene der de er 

Tekna Stavanger avdeling vil  

 Tilby medlemmene et godt sosialt tilbud i alle livsfaser fra nyutdannet medlem til 

pensjonist, bl.a. i regi av Tekna Ung 

 Profilere foreningens medlemsfordeler, bl.a. Huskestua barnehage 

 

Avdelingen har hatt et mangfoldig sosialt tilbud. 
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Medlemsfordeler er blitt annonsert elektronisk gjennom invitasjons- og 

informasjonsmeldinger.  

 

Følgende arrangementer er avholdt:             Antall 

Omvisning og ølsmaking på Lervig Bryggeri 

 

21.01.2015  25 

Tekna er for deg - også etter endt studietid! 

 

29.01.2015  31 

Tekna Ung Ost- og vinkveld på Ostehuset 

 

12.02.2015 34 

Tekna Ung - Motivasjonsforedraget Skjulte Muligheter med 

Vidar Hansen 24.02.2015 97 

Tekna Ung: Selvforsvarskurs 

 

21.04.2015  24 

Tekna Young Pizza Night with Quiz på Tappetårnet 

 

20.05.2015          34 

Tekna Ung: Selvforsvarskurs 30. mai 

 

30.05.2015  10 

Tekna Ung: Selvforsvarskurs 31. mai 

 

31.05.2015  16 

Sosial filmkveld med Kvinnenettverk Stavanger 

 

02.06.2015 56 

Tekna Ung: Kajakkurs 

 

06.06.2015             9 

Sosialt matkurs for seniormedlemmer 

 

11.06.2015  4 

Sosialt matkurs - Vietnamesisk mat 

 

15.06.2015           16 

Tekna Ung: Olivenkveld 

 

17.06.2015          20 

Bread baking and socializing 

 

23.06.2015          14 

Sosialt matkurs med Tekna Ung: Indisk mat  27.08.2015          15 

Tekna Ung: Shuffle Board Evening 

 

02.10.2015           30 

Tekna Ung Kite Surfing Course 

 

03.10.2015   6 

Tekna Ung: Høsttur til Heiahornet 

 

18.10.2015 21 

Tekna Ung: Kurs i ølbrygging 

 

29.10.2015  16 

Tekna Ung: Humorshow med Are Kalvø 

 

31.10.2015  12 

Høstfest med Tekna Stavanger avdeling 

 

31.10.2015         116 

Stand Up Evening with Ismo Leikola and Chris Martin 05.11.2015          69 

Tekna Ung: Høstquiz og pizza 

 

19.11.2015  49 

Sosialt matkurs: Indisk mat 

 

25.11.2015  15 

Sosialt matkurs: Ghanesisk mat 

 

30.11.2015    9 

Juleølsmaking hos Cardinal 

 

02.12.2015  33 

Sosialt matkurs: Kinesisk mat 

 

02.12.2015  15 

Tekna Ung: Juleølsmaking hos Cardinal 

 

03.12.2015  68 

Bread baking and socializing 

 

04.12.2015 14 

Christmas cookie baking 

 

07.12.2015  15 

Kurs i brødbaking 

 

08.12.2015  14 

Tekna Ung: Christmas Workshop 

 

08.12.2015  14 

Julekakebaking 

 

14.12.2015  14 

Granbarkrans-verksted 

 

14.12.2015  17 

Barnejuletrefest på Rogaland teater 

 

29.12.2015          374 

    
 

     

       

Tekna Ungs Skitrip til Sauda 7.3.15 ble avlyst p.g.a. dårlig vær.      
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Tydelig, samlet og åpen (Tiltak for å synliggjøre Tekna, verve medlemmer etc.) 

Tekna Stavanger avdeling vil 

 Støtte Teknas studentkontakter ved UiS i deres arbeid. Bl.a. støtter avdelingen et 

sosialt arrangement med info om Tekna for mastergradsstudenter ved studiestart 

 Dele ut avdelingens Studentpris 

 Arrangere vårfest for avdelingens nye, fortsatte og avtroppede tillitsvalgte 

 Arrangere et arrangement rettet mot avgangsstudenter som skal motivere til fortsatt 

Teknamedlemskap, med delstøtte fra Teknas samfunnsmidler  

 Delta på sentrale og regionale møter for tillitsvalgte, og arbeide for at avdelingen har 

tillitsvalgte i sentrale verv 

 Samarbeide med andre avdelinger og andre deler av foreningen hvor det er naturlig 

 

Tekna Stavanger avdeling kan 

 Støtte faglige medlemstilbud som blir arrangert av bedrifts-/etatsgrupper med 

økonomiske midler 

 Dele ut avdelingens Ildsjelpris, Studentprisen og avdelingens Utdanningspris 

 

Følgende arrangementer er avholdt:       Antall 

Årsmøte i Tekna Stavanger avdeling 

 

06.03.2015  56 
   

Avdelingen har vært representert på:  

 Teknas faglige årsmøte (v/Tekna Fagråd Stavanger) 

 Vårsamlingen for avdelingstillitsvalgte  

 Hovedstyrets dialogmøte  

 Landssamlingen for Tekna Ung (v/Tekna Ung)  

 Teknas Representantskapsmøte 

 Avdelingsledermøtet. 

 

Tekna Student ved UiS har en fast observatør i avdelingsstyret og styret samarbeidet med 

studentkontaktene om et sosialt arrangement med info om Tekna for mastergradsstudenter 

(Masterfesten) som ble holdt 12.9.14. Dette er et godt vervetiltak. 

Avdelingen har også støttet Tekna Student økonomisk, bl.a. i forbindelse med Vårfest og 

Tekna Games.  

Tekna Ung har hatt flere samarbeidsarrangementer med Tekna Student UiS for å markedsføre 

ordinært medlemskap og forbygge frafall i overgangen fra student til ordinært medlemskap. 

 

Vårfesten for avdelingens tillitsvalgte ble holdt på Harbour Café Stavanger 19. mars i regi av 

Festkomiteen. 

 

Avdelingens Utdanningspris for 2015 gikk til SUS, avdeling for medisinsk biokjemi. 

Avdelingens Studentpris 2015 gikk til Roger Susort. Begge prisene ble overrakt under 

seremonien for masteravgangsstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, 16. 

juni. Ref.også fagrådets beretning. 

 

Avdelingens Ildsjelpris ble delt ut til Karl Olav Gjerstad på Høstfesten 31.10.15. Han fikk 

prisen for sin innsats for å synliggjøre vann- og avløpsfag og kjemifag. 

 



13 

 

 

Avdelingens hederstegn "Den gyldne kontramutter" tildeles de av Stavanger avdelings 

medlemmer som har gjort seg særlig fortjent av avdelingen til denne utmerkelse. 

Ordenskollegiet, med medlemmer av ordenens ridderskap, står for ordensprosesjon og 

utdeling av hederstegnet hvert femte år. På Høstfesten 31.10. 2015 ble følgende medlemmer 

slått til "Riddere av den gyldne kontramutter": Terje Amundsen, Paivi Teivainen Lædre,  

Runar Østebø. De ble alle hedret for sitt særs aktive og fortjenstfulle virke for Stavanger 

avdeling og Tekna. 
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Undergruppenes beretninger 

 

 

TEKNA FAGRÅD STAVANGER 

Fagrådet gjennomførte 1 styremøte i 2015. Fagrådsarbeidet har i 2015 vært preget av at 

fagrådet ikke har hatt leder, og har fungert «på rutine». 

 

Styrets medlemmer ved utgangen av 2015: Runar Østebø - Statoil, Kristin Jonsdottir- SUS, 

Christian Quale- IRIS, Astri Søiland - Multiconsult (representant fra avdelingsstyret), Ingri 

Lande - student (representant for Teknas studentgruppe ved UiS), Johnny Fredvik – Lyse 

Neo, og Finn Espen Gundersen – Systor Vest. Ilse Ros (DK-leder Rogaland) er fagrådets 

sekretær. 

 

Arbeidsmål 2015 

 Fagrådets virksomhet er beskrevet i fagrådets årshjul, som i 2015 fortsatt 

inneholdt følgende virksomhetsområder: Verdi og samfunn, faglig 

medlemsarena, styrke rekruttering til teknisk utdanning, universitet og 

forskningsmiljø, ekstern samarbeidsarena, Tekna sentralt, Tekna Stavanger 

avdelingsstyre, lokalt samarbeid med andre Tekna grupper, fagrådet generelt. 

o Fagrådet har igjen samarbeidet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi 

(NTVA) om møteannonsering. Tekna Fagråd Stavanger sto som medarrangør 

av NTVAs åpne møter. 

o I 2015 var Næringsforeningen i Stavanger-regionen representert i juryen for 

årets Tekna Utdanningspris. 

 

 Gjennomføre Tekna Utdanningspris i henhold nyetablerte statutter, og dele ut 

prisen til en bedrift. Stimulere ellers til at UiS-studenter får studentoppgaver i 

samarbeid med næringslivet/offentlige etater. 

 

o ”Tekna Utdanningspris” for å understøtte generelt formålet om å stimulere 

teknologi – og utdanningsinstitusjoner i regionen ble delt ut 16.06.15 under 

avslutningsarrangementet for nyuteksaminerte mastere ved Det teknisk-

naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og hadde derfor et 

stort publikum. Prisen gikk til avdeling for medisinsk biokjemi ved Stavanger 

Universitetssjukehus. Juryen besto av Melinda Christensen, (Laerdal Medical) 

juryleder på vegne av Tekna Fagråd Stavanger, Sigbjørn Hervik (Universitetet 

i Stavanger), Frode Berge (Næringsforeningen i Stavanger-regionen), Christian 

Quale (Tekna Fagråd Stavanger) og Ingri Lande (Tekna Student og Tekna 

Fagråd Stavanger). 
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 Arrangere minst 2 torsdagsmøter pr. halvår, deriblant ett bedriftsbesøk 

 

Tabellen under viser fagrådets arrangementer i 2015: 

Dato Sted Arrangementets navn Antall 

deltagere 

11.02.15 Stavanger Nobelprisen i fysiologi 2014 – om hjernens 

navigasjonssystem og hva denne oppfinnelsen kan 

bety. Samarbeid med NTVA 

25 

04.03.15 Stavanger The Robustness of the Oil Industry. Konferanse i regi 

av NTVA. Fagrådet var samarbeidspartner 

(134) 

22.04.15 Stavanger Romforskningen i Norge og på verdensbasis - hva, 

hvordan og hvorfor? Samarbeid med NTVA. 

51 

16.06.14 Stavanger Utdeling av Tekna Stavanger avdelings 

Utdanningspris til Stavanger Universitetssjukehus, 

avd. for medisinsk biokjemi. Utdelingen skjedde i 

tilknytning til et arrangement i regi av Universitetet i 

Stavanger v/Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

(400) 

23.09.15 Stavanger Partikkelterapi – en lovende behandlingsform for 

kreft? Samarbeid med NTVA 

7 

21.10.15 Stavanger Seminar om Nanoteknologi. Samarbeid med NTVA 26 

25.10.15 Stavanger Sannsynlighet og statistikk i tid og rom. Samarbeid 

med NTVA 

39 

 

 Integrere etikk i alle aktivitetsområder i fagrådets årshjul 

Fagrådet er opptatt av at fagrådets arrangementer er i tråd med Teknas etiske 

retningslinjer.  

 

 Delta med representanter på Teknas faglige årsmøte 

Fagrådet var representant med 2 deltakere på Teknas faglige årsmøte 6.-7.2.15. 

 

 Fagrådet søker samarbeid på tvers av Teknas lokale og nasjonale grupperinger 

hvor dette er mulig.  

På grunn av lite styreaktivitet var dette ikke aktuelt i 2015. 

 

 

MILJØGRUPPEN 

 

Styret i Miljøgruppen har i 2015 bestått av: 

Stig Alvestad, leder, Rune Dirdal, Brynhild Kvalvik-Watne og Camilla Holmebakken. 

Arbeidsmål 2015: 

Miljøgruppen skal: 

 Arbeide for å bevisstgjøre Tekna-medlemmene gjennom opplæring og 

vedlikehold av kunnskaper innen miljø generelt og miljørelatert teknologi. 

Foredrag, møter, kurs, konferanser, m.m. arrangeres av styret/miljøgruppen. 

 Holde minst ett arrangement pr. semester, ref. avdelingens prioriterte oppgaver. 

 Avgi høringsuttalelser ved behov. 
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 Etablere kontakt med Faggrupper i Tekna 

 

Rapport 2015 

Gjennom arrangementene som tilbys medlemmene i regi av Miljøgruppa ønsker gruppa å 

oppfylle intensjonen satt for 2015. 

 

Miljøgruppa har hatt 2 arrangement. Begge kom i siste halvdel av året, da sykkelmøtet ble 

utsatt. 

 

Høsten 2015: 

- EL-sykkel-møte i Sandnes, Vitenfabrikken. 10 påmeldte. Torstein Dahle fra Sandnes 

kommune (Bymiljø – Park og Vei) snakket om Sandnes kommune sin tilrettelegging 

for sykling. Erlend Kristensen fra Syklistenes Landsforening / MDG snakket om 

sykling mest fra MDG sitt perspektiv. Etter møtet fikk deltakerne prøve EL-sykler 

utlånt fra Elsykkeleksperten og Sykkelzentrum.  

 

- Besøk på Sola flyplass. 24 påmeldte. Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø, 

Avinor fortalte om flyplassen og dens grønne valg. 

 

Miljøgruppa har i 2015 ikke gitt noen høringsuttalelser. 

 

Miljøgruppa har hatt kontakt med Tekna Klima og Tekna Biotek via epost og telefon. Vi bisto 

Tekna Biotek ifm deres arrangement «Gull i slam» hos IVAR SNJ Mekjarvik i mai (34 

påmeldte). På høsten bisto de oss da vi arrangerte arrangementet på Sola.  

 

Kontakt med andre Tekna grupper 

Miljøgruppa har hatt kontakt med Tekna Klima og Tekna Biotek. Representanter fra begge de 

nevnte faggruppene har deltatt på møter i Miljøgruppen, og samarbeidet om arrangement.  

 

LEDELSESFAGLIG FORUM 

 

Styret i ledelsesfaglig forum har i 2015 bestått av: 

Kai Killerud, Finn Sandberg, Janne Bie Kaarud og Bjørn Bærheim 

 

Styret fortsatte sitt samarbeid med Handelsehøyskolen BI. 

 

Arbeidsmål 2015: 

- Styringsgruppen arrangerer minst 2 kveldsmøter/halvdagsseminarer, ref. 

avdelingens prioriterte oppgaver. 

 

Følgende arrangementer ble gjennomført: 

- 11. februar: Hvordan bli konkurransedyktig i et krevende marked? (35 deltakere) 

- 29. april: Entreprenørskap og oppstart i dårlige tider (27 deltakere) 

- 17. november: Læring i arbeid - viktig kilde til innovasjon og utvikling, også i 

retning av nye bransjer (14 deltakere) 
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ARBEIDSLIVSFORUM 

 

Styret i avdelingsrådet har i 2015 bestått av: 

Anne Marie Nerby, leder, og Terje Tjøstheim Jensen, nestleder 

 

Arbeidsmål 2015: 

 Avdelingens arbeidslivsforum skal ha minst tre møter/kurs i 2015.  

Avdelingsrådets aktiviteter har vært preget av situasjonen på arbeidsmarkedet.  

 

Avholdte arrangementer: 

22. januar: Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i – og etter – nedbemanningsprosess 

27. januar: Oppsagt – eller bare på jakt etter nye utfordringer 

 

Avdelingsrådets styre hadde 1 møte og foreslo medlemskurs for avdelingsstyret for våren og 

høsten 2015. 

 

Arbeidslivsforum var også samarbeidspartner for Lønns- og interesseutvalgets (LIU) 

høstrunde med lokale bedriftstillitsvalgte 11. november. 

 

Arbeidslivsforum legger, gjerne i samarbeid med Tekna Privat, til rette 
stiftelsesmøter når det er interesse for danning av bedriftsgrupper.  

Seksjon for arbeidsliv og juss opplevde et ekstraordinært hektisk år og et planlagt 

møte om opprettelse av bedriftsgrupper måtte derfor utsettes til 2016. 

 

 

TEKNA UNG 

 

Styret besto pr. 31.12.15 av følgende medlemmer:  

Christina Carlsen (leder), Astrid Berge, Nicola Stewart, Cecilie Surdal, Lars Uglebakken, 

Martin Holst, Audun Lie Indergaard (fra april 2015) og Trine Erfjord Meling (fra november 

2015)  

 

Styremedlemmene Monica Glomstad, Erlend Revheim og Tina Sandsbakk sluttet i løpet av 

2015. 

 

Oppsummering av 2015:  
I år 2015 ble følgende kurs og arrangementer holdt for avdelingens medlemmer under 38 år:  

• Omvisning og ølsmaking på Lervig Bryggeri  

• Ost- og vinkveld på Ostehuset  

• Motivasjonsforedraget Skjulte Muligheter med Vidar Hansen  

• Selvforsvarskurs (3 ganger)  

• Pizza Night with Quiz på Tappetårnet i samarbeid med Tekna Student UiS 

• Kajakk kurs  

• Olivenkveld  



18 

 

 

• Sosialt matkurs: Indisk mat  

• Bread baking and socializing  

• Shuffle Board Evening  

• Høsttur til Heiahornet  

• Kurs i ølbrygging 

• Humorshow med Are Kalvø  

• Stand Up Evening with Ismo Leikola and Chris Martin, i samarbeid med Tekna Student UiS  

• Høstquiz og pizza  

• Juleølsmaking hos Cardinal 

• Christmas Workshop  

 

Den alltid populære skituren til Sauda måtte dessverre avlyses, da værvarselet var meget 

dårlig. Tekna Ung arrangerte likevel flere arrangementer enn tidligere år. 

 

Christina Carlsen, Astrid Berge og Audun Lie Indergaard deltok på Tekna Ungs 

Landssamling i Trondheim 23. – 24.10.15. 

 

 

TEKNA KVINNENETTVERK STAVANGER 

 

Styringskomiteen besto pr. 31.12.15 av følgende medlemmer: 

Vibeke Ørn, Grete Sem Larsen, Siv Blix og Karin Neergaard. 

 

Monika Thomsen og Mabel Moya-Pegenaute gikk ut av komiteen i løpet av 2015. 

 

Arbeidet i styringskomiteen kom ordentlig i gang i 2015. Styringskomiteen opprettet egen 

Facebook-side.  

 

Oppslutningen om arrangementene har vært meget god og viser at opprettelsen av et nettverk 

for Teknas kvinnelige medlemmer fyller et behov. 

Arrangementer som ble avholdt i 2015: 

2. mars: Tech an the city - om ledelse, nettverk, teknologi og lidenskap (37 deltakere) 

2. juni: Sosial filmkveld (56 deltakere) 

21. oktober: Mysteriet Motivasjon (63 deltakere) 

 

Etter initiativ fra styringskomiteen deltok Stavanger avdeling på Yrkesmessen for 

ungdomsskolen 25. og 26. november. Målet var å markedsføre teknisk-naturvitenskapelige 

fag spesielt overfor jenter. Avdelingens kvinnelige medlemmer ble invitert til å delta som 

standbemanning og det var god respons. I tillegg var kjernefysiker og Rosablogger Sunniva 

Rose engasjert for å holde foredrag for ungdommene og stå på stand sammen med oss. 


