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Årsberetning Tekna Finnmark for 2018 

1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER 
Denne beretningen gjelder for året 2018. Tekna Finnmark har de siste fem årene hatt en fin 
medlemsvekst og har ved utgangen av året 2018 satt ny rekord med 244. Det er riktignok bare en økning 
på 1 fra i fjor, men likevel…. Nærmere presentasjon av medlemsstatistikk vil bli gjort på årsmøtet. 

 

Årsmøtet 2019 (for året 2018) holdes i Karasjok helgen til lørdag 26. januar. 

2 TILLITSVERV 
I denne perioden har styret bestått av; 

• Bernt Nilsen, Kirkenes, leder 
• Marie Rushfeldt, Alta, styremedlem og nestleder 
• Marianne Lie, Hammerfest, styremedlem og kasserer 
• Ida Katrine Floer, styremedlem 
• Andreas Høgaas, Kirkenes, styremedlem 
• Heike Moumets, Hammerfest, varamedlem 

 
Olaf Andersen ble valgt som revisor, Christian Baldersheim og Lars Rapp som valgkomite. 
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3 STYRETS ARBEID 
Året 2018 startet bra med fin deltakelse på årsmøtet i Karasjok. Styret har valgt bruke åresmøte-helgen 
som en viktig anledning til å samles noe som jo ellers ikke er så lett i vårt store fylke. Vi har også valgt å 
ha en familieprofil slik at det skal være attraktivt å ta med barn og ledsagere. 

Styret har valgt å kommunisere pr epost og telefon og har ikke møttes fysisk utover årsmøtet. Dette har 
fungert bra og bidrar til å gjøre det enklere å være styremedlem og samtidig holde kostnadene nede. I år 
fikk vi imidlertid nesten hele styret samlet i Tromsø på møte med  representanter fraTeknas hovedstyre. 

Av aktiviteter for medlemmene kan nevnes; 

• Årsmøtehelg i Karasjok med 9 medlemmer og 5 familiemedlemmer i alle aldre som gjorde at vi fikk 
en meget hyggelig helg. Vi hadde et interessant besøk på Samiske samlinger lørdag formiddag i 
tillegg til kurset «Bli bevisst på din egen kompetanse».  
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• Teknologimingling i Hammerfest i samarbeid med NITO, faglig innlegg v/Equinor. 
• Vi fikk etablert Tekna Ung i Kirkenes som startet opp på slutten av året med å ta ansvar for 

Kjemisk Juleverksted. 
• Stand på Barentshavkonferansen i Hammerfest april 2018 i samarbeid med Tekna Olje og Gass. 

Daværende samfunnsdirektør Line Henriette Holten deltok (hun er nå vår nye generalsekretær 
). 

• Teknolgimingling i Alta. 
• Oppstartsmøte Tekna Ung i Alta. 
• Bedriftsbesøk i Hammefest. 
• First Lego League i Kirkenes med 19 lag og over 300 deltakere på åpningen. Vi fikk her god 

omtale i pressen inkludert TV. 
• Vi var mere involvert i FLL Alta i år. Dessverre ble det ikke arrangert turnering i Hammerfest slik 

at et lag fra Hammerfest deltok på turneringen i Alta hvor også Tekna-medlemmer deltok som 
arrangører. Vi planlegger å bli mere involvert i FLL i Alta og Hammerfest i 2019 – her er god 
anledning å få være med på et veldig spennende prosjekt for lokale Tekna-medlemmer. 

• Bistått i organisering av Sommerskoler i regi av Forskerfabrikken i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest 
og Alta. Fin omtale i Altaposten og Sør-Varanger avis. 

• Kjemisk juleverksted ble gjennomført med stor suksess i Hammerfest, Kirkenes og Vadsø. 
• Det er ble satt opp en Tekna Bauta i Kirkenes i 2018. Dette ble organisert av en egen nasjonal 

Bauta-komite som har valgt ut mineralleting/gruvesamfunn som tema. Det ble likevel mye 
arbeid lokalt med organisering av både oppsett og avduking. Det ble et meget vellykket 
arrangement med god omtale i aviser og TV. 
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Marianne Lie er fortsatt med i det nasjonale Avdelingsutvalget. Dette er en fin annerkjennelse av både 
Marianne og Finnmark. Det betyr at Marianne får anledning til å være direkte med i videreutvikling av 
hvordan avdeligene skal drives fremover. 
 
Bernt Nilsen har deltatt på flere møter nasjonalt og vi holder fremdeles på med å få til adgang til 
medlemseregisteret. Det pågår nå en dialog om hva vi skal kunne gjøre selv, og hvordan 
medlemssystemet skal kunne videreutvikles slik at det i større grad tilfredstiller våre behov. 

4 PLAN FOR 2019 
Styret har etter hvert utviklet en liste over passende aktiviteter som vi tror er viktige at det arbeides 
med: 

- Lær Kidsa Koding 
- Skole/leksehjelp 
- First Lego League 
- Årets Tekna-pris i Finnmark 
- Sommerskole i samarbeid med Forskerfabrikken 
- Julemøter/teknologimingling 
- Kjemisk juleverksted 
- Flere bedriftsbesøk / medlemsmøter 
- Egne aktiviteter rettet mot yngre medlemmer –støtte opp under Tekna Ung i Kirkenes og Alta 

5 ÅRETS TEKNA-PRIS 
Vi gleder oss til å dele ut den femte Tekna-prisen i Finnmark. De fire første har gått til Per-Einar 
Fiskebeck,  Barel AS, SmartDok og Mikkel Sara/MiksaPix. Vi ser at dette er noe som gir oss fin 
oppmerksomhet i media og mange positive kommentarer. Vi ser at dette kan videreutvikles fremover og 
vi kan for eksempel åpne for forslag fra medlemmer om kandidater til priser fremover. Årets pris vil bli 
delt ut som et hyggelig innslag under selve årsmøte-middagen. 
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6 ÅRSMØTEHELG 
Vi har i år prøvd å få til et fyldig program for hele helgen slik at man ikke reiser «bare» for selve 
årsmøtet. Se eget utsendt program. I tillegg til et spennende kurs om innovasjon fokuserer vi i år på First 
Lego League. Det blir mulighet til bygging av lego for de minste og programmering av roboter for de 
største. Vi vil diskutere hva vi kan gjøre for å få opp deltakelsen i Alta og Hammerfest. 

Lørdag kveld etter årsmøtet blir det årsmøte-middag og utdeling av årets Tekna-pris. 

Vi håper at flest mulig kan melde seg på kurset da man sentralt har satt en grense på hvor mange som 
må delta før man tar kostnaden… og vi mangler enda noen! Kurset handler om innovasjon og har gode 
eksempler som passer like godt for Tekna-medlemmer som ektefeller/samboere som også inviteres til å 
være med! 

Søndagen er ledig for skitur, slalåm eller scooter etter hva man ønsker / vi finner på! 

7 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 
Årsregnskapet viser at vi har fortsatt har god økonomi, se eget dokument. Styret ønsker å prioritere 
aktiviteter for medlemmene som på kort sikt gir oss et driftsunderskudd. Vi tror dette er viktig og riktig 
og ser jo at vi har hatt en meget fin medlemsvekst de siste årene. Dette er viktigere for oss da vi ikke har 
noe ønske om å bygge opp ytterligere kapital. 

   
 
  Bernt Nilsen 
  leder 
 
 Marianne Lie  Marie Rushfeldt Ida Katrine Floer Andreas Høgaas 
 styremedlem, kasserer nestleder styremedlem styremedlem 
   
  Heike Moumets 
  varamedlem 
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