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Styrets årsberetning for 2018 

Avdelingslederen har ordet 

Et år har kommet og gått, og for Tekna Kongsberg Avdeling har det tatt med seg et stort knippe 

begivenheter jeg nå ønsker å dvele litt ved. Vi gikk inn i året med et svært bredt fokus, med vedtatte 

ambisjoner som omfattet opprettholdelse av aktivitetstilbud, utvikling av avdelingens samarbeid med 

ymse ulike interne og eksterne grupper og foreninger, og ikke minst forbedring av hvordan vi jobber 

internt i avdelingen. Med et stort omfang er det en selvfølgelighet at alt ikke får like stor 

oppmerksomhet, og vi har underveis i praksis måttet tilpasse oss hendelser gjennom året etter hvert 

som de har dukket opp. I etterpåklokskapens navn kan man nok med korrekthet hevde at vi favnet over 

litt vel mye. Men, korreksjoner ble gjort og vi står nå med et innholdsrikt år lagt bak oss. 

Av høydepunkt fra året kan oppstarten av studentgruppen på ved USN nevnes. Ved årsstart var det i 

praksis ingen studentgruppe, og Teknas tilstedeværelse hos studentene var generelt lav. Gjennom vårt 

allerede gode samarbeid med USN fikk vi enkelt tilgang i forelesninger og hjelp til å spre informasjon 

til studentene da vi satte i gang arbeidet med å finne tillitsvalgte til å drifte studentgruppen. Vi 

oppnevnte også en studentkoordinatorrolle i avdelingsstyret for å holde et kontinuerlig trykk på denne 

saken. Til sammen har vårt arbeid med dette resultert i at vi per dags dato har en selvgående 

studentgruppe bestående av tre studentkontakter og flere nye studentmedlemmer - totalt sett har vi god 

tro på fremtidig tilstedeværelse på USN. Dette har vært et viktig punkt for oss, da studentene er en 

gruppe vi ønsker å ta vare på, samtidig som de utgjør et stort potensiale for medlemsvekst og 

rekrutering av tillitsvalgte i foreningen.  

Vi har selvsagt også fortsatt mye arbeid foran oss. Avdelingens Ung-gruppe har dessverre blitt noe 

nedprioritert da studentgruppen fikk hovedfokus og Ung-ansvarlig styremedlem måtte trekke seg fra 

sitt verv halvveis gjennom året. Tiltak for tettere inngrep mot bedriftsgruppene i avdelingen er noe 

annet vi ikke har fått arbeidet med i den grad vi ønsket ved årets begynnelse. Disse sakene vil styret i 

Tekna Kongsberg Avdeling vil jobbe med videre i 2019, og forhåpentligvis kan det i neste 

årsberetning skrives om dette på samme måte som jeg her har kunnet skryte av studentgruppen som er 

oppe og går. 

Avdelingens tilbud til medlemmene har også i år spent bredt - fra sportslige til sosiale til fagspesifikke 

møter og seminarer. Jeg håper alle som ønsker å delta på våre arrangementer har funnet noe gjennom 

året som virkelig fenget og at dere opplever tilbudet som godt. Dersom dette ikke skulle være tilfelle 

er min oppfordring klar: Ta kontakt, styret skal alltid være åpent for forslag fra avdelingens 

medlemmer.  

 

 

 

Bjørn Harald Snersrud 

Leder, Tekna Kongsberg Avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Kongsberg avdeling består av Teknas medlemmer med bostedsadresse Kongsberg, 

Flesberg og Rollag samt Nore og Uvdal. Vi har også noen medlemmer fra Øvre Eiker, som 

ønsker tilknytning hit fordi de har arbeidssted her. Folkeregisteradressen er utgangspunktet, 

men medlemmer kan selv velge avdelingstilknytning. Avdelingen har et ansvar for at 

foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

1.1.2019 hadde Tekna Kongsberg avdeling 885 medlemmer, det vil si en nedgang på 8 

personer fra året før. Tallene har svingt noe de siste årene, hvis vi tar medlemsmassen fra 

2009 til 2018 ser det sånn ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer spesifikke tall for tilgang og avgang i Tekna Kongsberg avdeling er som følger: 

Nyinnmeldte 26 

Studentoverganger 15 

Fra andre avdelinger 18 

Sum tilgang 59 

Til andre avdelinger 29 

Utmeldt/strøkne/døde 38 

Sum avgang 67 

Netto tilgang  -8 

Tekna generelt har hatt en økning på 3,9% i 2018 og hadde 1.1.2019 76513 medlemmer. 

 

Kongsberg avdeling har generelt en noe lavere andel kvinner enn Tekna som helhet: 21,1% 

mot 28,6%. Det gjelder også for de yngre medlemmene. I aldersgruppen 25-29 er andelen 

hhv. 25,8% og 39,5%; for 30-34 år er det hhv. 23,8% og 35,3%. Avdelingen har en stor del av 

de yrkesaktive medlemmene sine innenfor privat sektor – en prosentandel på 89,8 og dermed 

en god del høyere en Tekna totalt med 71,1%. 234, det vil si, 26,4% av medlemmene i 

avdelingen er i kategorien 37 år eller yngre, dvs. i det som omfattes av Tekna Ung.  
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Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Kongsberg avdeling har i fra februar 2018 til februar 2019 bestått av leder 

Bjørn Harald Snersrud, nestleder Mehmet Serkan Yildirim, kasserer Halvard Haugland og fire 

styremedlemmer: Kjell Inge Daae, Frode Fekjær Nilsson, Satyanarayana Kokkula og Malin 

Guntveit. 

Malin Guntveit måtte trekke seg fra styret i juni. 

Det har vært avholdt 9 regulære styremøter. I tillegg har det vært to felles styremøter med 

Tekna Drammen avdeling og to felles planleggingsmøter for Tekna og NITO i Buskerud. 

Aktiviteter i 2018 

Det har vært gjennomført 27 arrangementer på Kongsberg. Det inkluderer fire frokostforedrag 

i Waterhole-serien (et samarbeid mellom: Tekna Kongsberg., NITO Buskerud, NHO 

Buskerud, Kongsberg Næringsforum og DNB) og arrangementer der vi samarbeider med 

NITO og med Tekna Drammen avdeling. Det har vært to arrangementer i regi av Tekna Ung 

og et kjemisk juleverksted for barn. Tekna Kongsberg avdeling har hatt et tett samarbeid med 

studentmedlemmene på USN for å få i gang igjen en aktiv gruppe studentkontakter. 

Medlemmer av styret har deltatt på ulike sentrale arrangementer: I februar var vi godt 

representert på strategisamlingen «Er du nysgjerrig på fremtiden?» - et arrangement som gikk 

av stabelen mange ulike steder i landet. Det var en presentasjon av trender fulgt av 

gruppearbeid, resultatene gikk inn i arbeidet med Teknas nye strategi fram mot 2024. Videre 

var styret i avdelingen til stede på Avdelingsledermøtet i oktober, som i år var samlokalisert 

med landssamling for Tekna Ung, samt på hovedstyrets dialogmøte med avdelingene i 

november.  

De aller fleste kurs og arrangementer annonseres på nettsider og i nyhetsbrev for alle 

medlemmer i Buskerud. For enkelte arrangementer f.eks. med få plasser, får den ene eller 

andre avdelingen noen ganger et forsprang. Det er også i enkelte tilfeller medlemspriser på 

billetter eller åpning for adgang til lokale arrangementer ved andre aktører. I tillegg til 

Kongsberg avdelings egne arrangementer i 2018 har medlemmene kunnet delta på det aller 

meste som Tekna Drammen avdeling har eneansvar for. Medlemmer fra Drammen kommer 

også hit, særlig de som jobber her i byen eller bor et sted på strekningen mellom de to 

stedene. Nedenfor er avdelingens aktiviteter/tiltak presentert med utgangspunkt i 

målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 2020. Mange av dem kunne ha passet i 

flere kategorier. 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Følgende arrangementer er naturlig å plassere i denne kategorien: 

 

• Felles med NITO og Drammen avdeling tilbød vi et foredrag om Innovativ 

Helseteknologi der professor Erik Fosse fra UiO og Rikshospitalet delte sine 

fagkunnskaper og sitt engasjement.  

• Samarbeid med USN Kongsberg og IEEE – åpent foredrag på Krona med tittelen 

«Machine Learning in Digital Medicine». 
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Partner i arbeidslivet 

Fire fellesarrangementet Tekna-NITO i Drammen i løpet av våren og høsten kan ses på som 

kompetanseutvikling, men er såpass nært knyttet til arbeidslivet at vi kan legge det her også. 

• Det første av dem var i februar, med Isabell Ringnes som snakket om hvordan 

eksponentiell teknologi påvirker vår fremtid.  

• I mars var det en kveld der Jon Frederik Alfsen innledet om hvordan være en 

motiverende leder.  

• Så fulgte et foredrag i april med Julien Bourelle: “Connecting with people in a 

multicultural environment”.  

• Som start på høstsemesteret satte vi opp kurset “Getting Things Done” med Morten P. 

Røvik. Metodikken som ble presentert, handler om å være hensiktsmessig engasjert i 

hva enn du velger å bruke tiden og ressursene dine på. 

 

Medlemsskolekurset i mai var også arbeidslivsrelatert; tittelen var «Få bedre møter, enten du 

leder dem eller deltar» og kursholderen var Stein D. Wesenberg.  

 

Tre Waterhole-frokostmøter hører inn i denne kategorien: 

• Presentasjonen av Ocean Farm 1 – verdens første "smarte" oppdrettsanlegg ved Thor 

Hukkelås. 

• Økonomiske fremtidsutsikter ved sjefsøkonom Øystein Dørum fra NHO. 

• Per Morten Hjemgårds tema «slik røper kroppsspråket deg» kunne sorteres inn under 

flere overskrifter, men hvordan man kommuniserer og hvordan man tolker andre er 

absolutt jobbrelevant også. 

 

I tillegg hadde vi i september en presentasjon av Industri 4.0 for småbedrifter i Norge ved Nils 

Bergheim. Som flere av de andre arrangementene våre ble det satt opp på Krona, med 

mulighet for å delta ikke bare for medlemmer, men også for ansatte og studenter på USN 

Kongsberg. 

I et internasjonalt arbeidsliv 

Ett av avdelingens arrangementer hører inn under denne oversikten: Et foredrag i mars med 

Tore Halvorsen om ledelse av internasjonale bedrifter. 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

I slutten av november var det kjemisk juleverksted for barn. Det ble gjennomført med 

materiale fra Forskerfabrikken – ungene lagde et ‘kjemisk maleri’, håndkrem og badekuler. 

Aktivitetene var de samme som i fjor, men det ryktes at det til neste år vil være nytt innhold i 

juleverkstedpakkene. Vi var så heldige at et tidligere styremedlem som var med på 

arrangementet i fjor – Kristine Welde Ødelund – stilte opp og ledet aktivitetene. Kjemisk 

juleverksted er et populært innslag i mange Tekna-avdelinger, det ble gjennomført både på 

Kongsberg og i Drammen. 
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Bidra til å løse samfunnets utfordringer 

Et av frokostforedragene i Waterhole-serien var definitivt knyttet til samfunnsaktuelle 

spørsmål: I mars handlet det om fremtidens SMART-teknologi – Kjersti Engen og Lars Lein 

fra Semcon ga et innblikk i hvordan dette påvirker næringslivet.  

Ole Petter Nyhaugs foredrag på Krona i november gjaldt trendene som påvirker oss og hva 

folk forventer av fremtiden. 

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

Møte medlemmene der de er 

Her finnes blant annet aktivitet for dem som liker fysisk utfoldelse. Tilbudet i 2018 har 

inkludert alpinteknikk, brettseiling på Eikeren og et praktisk kurs i løpeteknikk med instruktør 

fra Löplabbet. 

I april var det et åpent foredrag i regi av Tekna Ung på Krona med tittelen «Finn din stall». 

Tittelen er kanskje ikke umiddelbart forståelig, men henspiller på det stedet eller den 

situasjonen der man henter energi – for foredragsholderen Bjørne Skarbøe en stall. 

Det sosialt orienterte tilbudet ble komplettert av både whiskysmaking og champagnekurs, den 

tradisjonsrike operaturen (denne gangen for å se Tosca) og tur sammen med Tekna Drammen 

avdeling til Blaafarveværket og koboltgruvene. 

I samarbeidet med NITO og Tekna Drammen avdeling inngikk et foredrag om langsiktig 

fondssparing. Til å orientere oss om dette temaet hadde vi invitert Knut Eikre Larsen, for 

tiden høyskolelektor på BI. 

 

Tydelig, samlet og åpen 

Årsmøtet hører til her. Også i 2018 ble det avviklet på Quality Hotel Grand i februar, med en 

årsmøtemiddag for de frammøtte medlemmene.  

Økonomi 

Kongsberg avdeling hadde et ambisiøst budsjett for 2018 med et planlagt overforbruk på 27 

000. Aktivitetsnivået ble litt mindre enn budsjettert, men allikevel høyt. Kort oppsummert 

endte vit på -14000 med en omsetning på omtrent 160 00.  Egenkapitalen er fortsatt meget 

god på over 252 000.  Det vises forøvrig til regnskapet for 2018. 

 


