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Styrets årsberetning for 2016 

Avdelingslederen har ordet 

Nok et år har gått, og dette har som det forrige gått veldig raskt. Da jeg kom tilbake til Tekna-

styret på Haugalandet i fjor var det med en ambisjon om å kun være med og holde oppe et 

minimumsnivå av aktivitet. Vi har gjennomført de faste arrangementene som familiedag 

sammen med NPF, First Lego League og høstfesten. Kursene som blir avholdt ordner seg som 

vanlig selv. I tillegg fikk vi til å gå på et «Løye fra London»-show og et Kjemisk juleverksted. 

Når jeg ser tilbake på året og ambisjonsnivået så er jeg egentlig fornøyd. 

 

Det å rekruttere krefter til frivillig arbeid er en interessant utfordring, men i år ser det ut til å 

ha løsnet noe. Jeg håper vi får til de faste samt noe nytt for dere i år, slik at medlemskapet 

også i Haugaland avdeling gir noe tilbake – i form av et variert tilbud med mer eller mindre 

relevante kurs samt familiearrangementer. Vi begynner med et mini-vinkurs her på årsmøtet. 

 

Det er en spesiell tid for Tekna-medlemmer over hele landet, og spesielt her i Rogaland. 

Derfor håper jeg at vi også i år får muligheten til å være med og bidra positivt for de 

medlemmene våre som står utenfor arbeidslivet. Jeg vil oppfordre dere som er her nå til å spre 

ordet om at styret trenger hjelp til å finne de gode initiativene og til tider også å gjennomføre. 

Vi har en god del midler på bok jeg mener det er riktig å bruke av i tøffe tider hvis de kan gi 

positiv effekt. 

 

 

Andreas Lokna 

Leder Tekna Haugaland avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Haugaland avdeling består av Teknas medlemmer i Haugesund, Suldal, Sauda, Tysvær, 

Karmøy, Utsira, Vindafjord og Sveio kommuner i Rogaland og Hordaland fylke. Avdelingen 

har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

 

Per 31.12.2016 hadde avdelingen 689 medlemmer, mot 672 året før. Det har dermed vært 

en medlemsvekst på 2,5 %. Tekna hadde i 2016 en generell medlemsvekst blant ordinære 

medlemmer på 3,0 %. Avdelingen fikk 17 nye medlemmer, hvorav 24 var nyinnmeldte og 

resten var studentoverganger og innflyttere. Avgangen var på 37 medlemmer, hvorav 27 ble 

utmeldt (utmeldt, strøken av liste, død) og resten flyttet ut. 

 

Ca. 25 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er ca. 

40 år. Ca. 40 % er 37 år eller yngre. 

 

92 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 72,6 % i privat sektor 

(inkludert Spekter), 5,7 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 8,6 % i statlig 

sektor. 0 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,4 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. 

 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna HAUGALAND avdeling har i 2016-2017 bestått av Henrik Bostad, Ronny 

Taipale, Evy Johannessen, Ajit Kumar Verma og Andreas Lokna 

 

Det har vært avholdt kun 3 ordinære styremøter. Målsetningen for 2016-2017 var å sikre et 

minimumsnivå av aktivitet for medlemmene, samt følge opp First Lego League-

engasjementet. Vi mener vi har klart å gjennomføre dette på en ok måte.  

 

Henrik Bostad deltok i høst på Hovedstyrets møterunde i Stavanger, og fikk vært med i et 

interessant forum der. Utover det har vi bidratt med innspill på flere høringer vedrørende 

organisering av Tekna og andre saker Tekna sentralt har hatt meninger om. 

 

Aktiviteter i 2016 

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

overordnede strategi, Tekna 2020. 

 

Totalt har det vært 229 deltakere på 7 gjennomførte arrangementer. Ingen arrangementer har 

blitt avlyst. Newton Camp ble ikke arrangert i 2016. I tillegg var vi med og arrangerte First 

Lego League, med dommeransvarlig, dommere og sponsormidler. 
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Deltakere på arrangementer i 2016 Antall 
16.3 Årsmøte i Tekna Haugaland avdeling 21 

3.5 Gjør deg attraktiv og bygg nettverk på sosiale 

medier 
24 

12.6 Familiedag på Dokken museum 63 

3.10 Intervjuteknikk 15 

28.10 Høstfest i Haugesund 30 

17.11 Standup Show med Kerry Godliman 17 

30.11 Kjemisk juleverksted 59 

 229 

 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Vi gjennomførte ikke bedriftsbesøk i året som gikk, men hadde to kurs arrangert av Tekna 

sentralt. Det ene gikk på intervjuteknikk og det andre var et LinkedIN-kurs. 

 

Partner i arbeidslivet 

Vi støttet arbeidet med Mulighetskafé, et prosjekt startet opp av Tekna- og NITO på Aibel – 

sammen med Haugesund kommune og NAV. Dette samarbeidet har vi fortsatt i 2017. Se også 

forslag til budsjett 2017. 

 

I et internasjonalt arbeidsliv 

(Møter om/for utenlandsk arbeidskraft i Norge og norsk arbeidskraft i utlandet, 

kulturforståelse, internasjonaliseringstematikk, medlemsinformasjon på engelsk etc.) 

 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

Deltakelse på First Lego League samt Kjemisk Juleverksted var to arrangementer hvor vi er 

med og synliggjør realfag og teknologi. 

 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 

Støtten av Mulighetskaféen samt en ekstraordinær sponsing av innkjøp av 2 stk. 3D-printere 

til Haugaland Makers var bidragene våre i 2016 for å løse utfordringer vi står ovenfor. 

 

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

Møte medlemmene der de er 

De faste arrangementene som familiedag og høstfest ble gjennomført også i 2016. Begge 

arrangementene fikk gode tilbakemeldinger på både opplegg og servering. 

 

Tydelig, samlet og åpen 

Foruten sponsing og deltakelse nevnt tidligere har ikke avdelingen jobbet aktivt med synlighet 

eller rekruttering. 
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Økonomi 

(Kort redegjørelse for avdelingenes økonomiske situasjon med årets resultat og egenbalanse – 

og gjerne oversikt over innvilgede søknader om samfunnsmidler og faglige aktivitetsmidler) 
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(Vedlegg) 

(Her kan det om ønskelig vedlegges kronlogisk liste over arrangementer, oversikt over 

presseoppslag, årsrapporter fra undergrupper etc.) 

 


