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Styrets årsberetning for 2017 

Avdelingslederen har ordet 

Kjære medlemmer, 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening i Akademikere.  
Foreningen hadde ved siste årsskifte over 73 600 medlemmer med ulik bakgrunn innenfor teknologi, 
realfag og naturvitenskap. Tekna nasjonalt er en av de mest suksessrike fagforbundene i senere år.  
For meg ser det ut til at vi er en del av en svært effektiv organisasjon.  
 
Tekna Halden avdeling er på landsbasis en liten avdeling med 260 medlemmer, men lokalt 
er vi det største fagforbundet, som blant annet også teller medlemmer med høyere utdanning.   
Vi i styret er veldig stolte over at Tekna Halden i sin 106 årige historie har greidd å beholde sin plass i 
lokalsamfunnet og at antall medlemmer øker fra år til år. 
 I fjor har antall medlemmer i Halden økt med ca 2,4% (=6 medlemmer). 
 
Avdelingen har i følge vedtekter et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 
lokalt. Lokalavdelingen i Halden skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører 
medlemmene på det lokale plan. 
 
Tekna Halden ønsker å bygge et SOLtre i Halden sentrum. SOLtre skal være attraktivt samlingspunkt 
for brukere av byrommet, skape nysgjerrighet for turister, og gi innbyggere informasjon om 
bærekraftige samfunn. Treet skal også være et symbol for Haldens industrihistorie, med tømmer og 
treforedling, samt et demonstrasjonsanlegg for nye energikilder 
 
Halden kommune jobber i dag systematisk for å bedre folkehelse og økte utdanningsnivå i kommunen.  
Kommunen vant den anerkjente prisen for årets Smartby-løsning 2017 med Virtuell korttidsavdeling. 
Tekna Halden er medlem i Halden Næringsråd, et selvstendig rettssubjekt, etablert av Halden 
kommune, foreninger, institusjoner og bransjer. Vårt medlemskap i Halden Næringsråd resulterte i et 
nyttig samarbeid om SOLtre prosjektet med Halden Kommune og NCE Smart Energy.  
Sparebankstiftelsen Halden stiller seg positivt til vårt prosjekt og støtter det økonomisk. 
 
SOLtre ideen tar utgangspunkt i FN’s klimapanels konklusjoner knyttet til klimaendringer, og vil jobbe 
for utslippskutt og klimatilpasninger. Tekna sentralt mener at klimatilpasning må være et viktig 
kriterium i samfunnsutviklingen, og at den nyeste og beste teknologi må ligge til grunn for nye 
investeringer. På veien mot lavutslippssamfunnet trenger vi mer forskning og rask teknologi utvikling. 
Øyvind Harridsleff er idéskaper og drivende kraft i dette prosjektet. 
 
Styret i Tekna Halden består i dag av 8 personer. Å være styremedlem er spennende og interessant, 
men kan også være utfordrende og krevende.  Styrearbeidet er viktig av flere grunner.  
Det overordnede målet er få skape et godt og utviklende miljø, samt ivareta felleskapets interesser i 
foreningen. Jeg vil takke dagens styre for utmerket samarbeid, og for deres innsats i gjennomføringen 
av fjorårets aktiviteter. 
 

Dorota Gluch 
Leder Tekna Halden avdeling 

Halden, 5 april 2018 
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Styret og tillitsvalgte 
 
Styret i Tekna Halden avdeling har i 2017 bestått av: 
 
Dorota Gluch Leder, representant i Halden Næringsråd 
 Fresenius Kabi Norge AS  
 Styremedlem og leder siden 2011  
Ann-Charlott Kristensen Nestleder, kasserer, prosjektleder 

Halden Kommunalavd. Teknisk;  
 Styremedlem siden 2011 
Øyvind Harridsleff Styremedlem, prosjektleder Soltre, representant i Halden 

Næringsråd 
Solid entreprenør AS  

 Styremedlem siden 2014 
Tomas Espanyó  Styremedlem og sekretær  

Canigo 
Styremedlem siden 2015  

Steinar Ouren   Styremedlem  
Nexans Norway AS  avd Fabrikk Halden 
Styremedlem siden 2017  

Nils-Odd Solberg  Styremedlem 
Redpill Linpro AS 
Styremedlem siden 2017 

Sasa Berbeski   Styremedlem, permisjon 
Nexans Norway AS avd Halden Fabrikk 
Styremedlem siden 2017  

Magnus Øvreeide Varamedlem, medlem i Fagrådet Tekna Østfold 
 Pensjonist 
 Styremedlem siden (ukjent dato)  
 
 
Tekna Halden avdeling har ikke faste møtelokaler og de fleste møter i forrige år ble holdt 
hjemme hos Dorota Gluch.  



5 
 

Statistikk for Tekna og Tekna Halden avdeling  
 
Antall medlemmer: 
Halden  260 
Østfold   1784  
Norge   73 644 hvor av 12 103 er studenter 
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Antall Tekna Ung, yngre enn 38 år:  
Halden  63 
Østfold  417 
Norge  21 125 
 
Gjennomsnittsalderen for medlemmer i  
Tekna Halden 49, 2 
Moss 47,4 
Nedre Glomma 48,6 
Alle avdelingene i Norge 45, 2,  
 
Antall arbeidsledige i Halden  - 3 
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Aktiviteter i 2017 
 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 
Alle aktiviteter er her kategorisert etter utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede 
strategi, Tekna 2020 dvs:  
• Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere samt synliggjøre betydningen av 

realfag og teknologi 
• Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 
 
Gjennomførte aktiviteter i 2017 hvor avdelingens styre var arrangør: 
 
• Årsmøte 2017; American Pizza, Halden, 2. mars 2017, 17 deltakere  
• Indisk aften; Butts Bistro & Tandoori , Halden,  21 april 2017, 18  
• Sommer avslutning; Privat, Halden, 19 juni 2017  
• Ekstraordinærårsmøte; American Pizza, Halden, 3 september 2017, 4  deltakere  
• Tur til Vitenparken campus Ås, 26 august 2017, 57 deltakere fra Østfold hvor av 11 fra 

Halden 
 

Deltakelse i styremøter og andre møter relatert til styrearbeid:  
 
• Styremøter i Halden Næringsråd - Dorota Gluch, Øyvind Harridlseff, totalt 4 møter 
• Prosjektmøter Soltre - Øyvind Harridsleff, Dorota Gluch, totalt 8 møter 
• Styremøter i Tekna Halden, styret, totalt 4 møter 
• Fagrådet Tekna Østfold - Magnus Øvreeide 
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Avdelingsfagråd Østfold, Tekna Ung Østfold 
 
Avdelingsfagråd Østfold 
Avdelingsfagrådet består av ett medlem fra hver av de tre styrene i Tekna Østfold, Halden, 
Moss og Nedre Glomma avdelinger. 
Distriktskontorleder Torhild Kongsness  er sekretær for gruppen og Espen Strand Andersen,  
Tekna Nedre Glomma er avdelingsfagrådets leder. Magnus Øvreeide representerer Halden 
avdeling.  
 
Avdelingsfagrådet rapporterer til felles styresamling for avdelingene som avholdes årlig. 
Fagrådet har som oppgave å utarbeide faglige aktiviteter som avdelingene kan gjennomføre 
i fellesskap. Gruppen har hatt tre møter i løpet av året.  Foruten møter benyttes e-post 
i planlegging og rapportering av arrangementer og seminarer. 
 
Tekna Ung Østfold  
Tekna Ung ble etablert i september 2017. Gruppen består av ett medlem fra avdelingsstyret 
i  Tekna Halden og to fra Moss. Lederen for gruppen, Emilie Brunsgård Ek, kommer fra  
Tekna Nedre Glomma avdeling. Distriktskontorleder er sekretær for gruppen.  
Tekna Ung Østfold rapporterer i likhet som fagrådet til Felles styresamling for avdelingene.  
Gruppen har hatt to møter høsten 2017.   
 

Arrangement  Ansvarlig Deltatt 
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi   
Smart Cars 14.03  Avdelingsfagråd  21 
Hva jobber vi med på IFE 19.04 Avdelingsfagråd  35 
Velferdsteknologi (frokostmøte) 25.09 Avdelingsfagråd  24 
Big Data Analytics (halvdagsseminar) 29.09 Avdelingsfagråd 28 
Norske Skog Saugbrugs Halden 11.10 Avdelingsfagråd 19 
2 veildersamlinger for kodeklubber i Østfold   8.03 og 28.11                                             Avdelingsfagråd 31 
Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen   
Klatrekurs  Redpoint Klatresenter 08.11 Tekna Ung 13 
Klatrekurs  Redpoint Klatresenter 16.11 Tekna Ung 16 

 
Tabell: Aktiviteter i regi av Avdelingsfagråd og Tekna Ung Østfold i 2017.   
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Medlemsskolekurs og kurs i regi av DK 
Det ble arrangert 7 medlemsskolekurs og et seminar  i regi av Tekna Østfold løpet av året. 
Ett av medlemsskolekursene, LinkedIn var lagt til Vingparken Konferansesenter i Moss 
Mens de øvrige ble holdt på Inspiria Science center i Sarpsborg. 

• Bli bevisst på hvordan du kommuniserer med andre, 21. februar 2017 

• Innovasjon, 23. mars 2017  
• Linkedin – bygg nettverk og gjør deg attraktiv, 25. april 2017 
• Slik unngår du konflikt på jobben – 1 1mai. 2017 
• Linkedin – 19. september 2017 
• Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår 26. oktober 2017 
• Selvledelse, 21. september 2017 
• Energiseminar 2017 – 3.-4.mars 2017 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 
 

Økonomi 
 
Årsregnskapet 2017 
De totale inntekter i avdelingen beløp seg til 50 953,- kr hvor overførsel fra lokalkontingent 
utgjorde 42 550,-kr og 7 700,- kr var medlemmers egenbetaling ved arrangementene.    
  
De ordinære driftsutgiftene beløp seg til kr 48 950,-. Foreningens ordinære driftsregnskap for 
2017 hadde med dette et overskudd på drift pålydende 2 003,- kr,  
 
Vi har utestående 18 000 kr i fagmidler etter arrangementet på Vitenparken campus Ås. 
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Avdelingens økonomiutvikling 2009-2017: 
 

 



12 
 

Alfred berg fondskonto 
Fondskontoen ble opprettet etter 75 årsjubileet i 1987. Midlene kom fra sponsorinntekter til 
utgivelsen av brosjyren "Om å bo og arbeide i Halden". 
  
Styret i Tekna Halden avdeling fikk på årsmøtet 2016 fullmakt til å overføre ca. 184 000,- kr 
(justert etter markedskursen p.t.) fra fondskontoen til sparekontoen. Avdelingen ville beholde 
50 000,-kr på fondskontoen. Det ble videre på årsmøtet besluttet at det skulle innkalles til 
ekstraordinært årsmøte for vedtak om hvilket konkret formål fondsmidlene skulle benyttes til. 
Det ble i september 2017 avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor Soltreprosjektet ble vedtatt. 
 I 2017 solgte avdelingen 171,3906 andeler av Alfred Berg fond (av totalt 206,3906 andeler), 
tilsvarende 244 603 kr. 
  
Avdelingen ønsker å øremerke 200 000 kr av de realiserte fondsmidlene til Soltreprosjektet og 
omgjøre de øvrige til frie driftsmidler. 
 
 
 
 
 
 
 
Styret: 
 
………………………………..                       ………………………………….. 
    Dorota Gluch                                     Ann-Charlott Kristensen 
 
 
 
………………………………..              …………………………………. 
   Øyvind Harridsleff                    Magnus Øvreeide   
 
 
 
 
……………………………………                         …………………………………. 
Tomas Espanyo Comells                                            Steinar Ouren  
 
 
 
……………………………………    ………………………………….    
   Nils-Odd Solberg                                               Sasa Berberski   
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