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Styrets årsberetning for 2021 

Avdelingslederen har ordet 

Pandemien fortsatte. Etter annerledesåret 2020, hadde vi forhåpninger om 
normaltilværelse igjen i 2021. Så feil kunne vi ta. Årsmøtet ble gjennomført fulldigitalt, 
ved bruk av Teams og GoPlenum, ikke like hyggelig og sosialt, men dog en 
gjennomføring med mulighet for alle medlemmene å delta. Fremtidige årsmøter vil 
nok blir hybride årsmøter hvor de som ikke ønsker eller har mulighet til å delta fysisk 
gis mulighet til å delta digitalt. 
Planen om lokale fysiske arrangement ble i stor grad med planen. Våren gikk som 
2020, uten noen mulighet for fysiske arrangement. Dvs. vi kunne kanskje ha prøvd 
oss på noen fysiske utendørsarrangement med tilstrekkelig avstand, men vi vurderte 
graden av usikkerhet til å være så høy at vi valgte å droppe det hele. Når så høsten 
kom, øynet vi en mulighet for å kunne arrangere et medlemskurs i november. Dette 
var åpenbart etterlengtet, og vi hadde over 30 påmeldte da kursholder meldte at han 
hadde fått påvist korona. Heldigvis åpnet det seg en mulighet igjen i desember, og 
nesten like mange meldte seg da. Vi klarte også å arrangere juleølsmaking med 
rekordhøy deltakelse. Vi hadde i utgangspunktet 40 påmeldte, men da regjeringen 
innførte nye regler valgte vi å dele arrangementet i to og gav samtidig de påmeldte 
mulighet til å evt. trekke seg. 30 deltok. 
Som sist år har avdelingen bidratt sammen med de andre avdelingene til de sentrale 
digitale arrangementene. Ut fra påmeldingene har dette vært meget populære 
arrangement som nok vil bli videreført også etter pandemien. Vi har dessverre ikke 
noen oversikt over hvor mange av våre medlemmer som har benyttet seg av 
tilbudene. 
 
Vi fikk også gjennomført regional finale i First Lego League. Denne gangen med 
ansvarlig i Molde kommune involvert i hele prosessen. Finalen ble holdt på Idrettens 
hus, og lagene viste som alltid stor innsats og fantasi. Hovedansvaret for fremtidige 
arrangement er nå hos Molde kommune, med Tekna Molde som medhjelpere og 
dommere. Skulle du ønske å være dommer er det bare å kontakte styret. 
 
Vi har også fulgt opp arbeidet med Newtonrom i byen, og der ser det ut til at det nå 
blir etablert et Newtonrom i forbindelse med et nybygg kommunen og 
fylkeskommunen skal føre opp på Reknes. Etter planen skal dette stå ferdig i 2023.  
 
Bjørge Stavik 
Leder Tekna Molde avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Molde avdeling består av Teknas medlemmer i Molde, Vestnes, Rauma, 
Aukra og Hustadvika i Møre og Romsdal fylke. 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 
lokalt. 

 
Per 31.12.2021 hadde avdelingen 483 medlemmer, mot 448 året før. Det har dermed 
vært en medlemsvekst på 7,8 %. Tekna hadde i 2021 en generell medlemsvekst 
blant ordinære medlemmer på 6,9 %. Avdelingen fikk 51 nye medlemmer, hvorav 19 
var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 16 medlemmer, hvorav 9 
ble utmeldt og resten flyttet ut. 
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Ca. 29 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen 
er 46,3 år. Ca. 30 % er 37 år eller yngre. 

 
78 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 71,8 % i privat 
sektor (inkludert Spekter), 5,8 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 
12,8 % i statlig sektor. 0,9 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,5 % har ukjent 
arbeidsgiver/sektor. 
 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Molde avdeling har i 2021-2022 bestått av Bjørge Stavik, Lene 
Johansen, Anne-Sofie Krakeli, Thomas Hannasvik og Torun Schønning. Styret har 
hatt 3 styremøter i perioden. 
 
Styremøtene dette året hatt som funksjon å se på muligheter for aktivitet ut fra 
situasjonen. 
 
Avdelingen har siden 2020 hatt lederansvaret for avdelingsfagråd Møre og Romsdal, 
men som følge av pandemien har det heller ikke her vært noen aktivitet. 
Målsetningen er at vi får til et arrangement i 2022. 
 
Bjørge har deltatt på avdelingsledermøtene, og er medlem i avdelingsutvalget. Torun 
og Anne Sofie deltok også på Avdelingsledermøte/Tekna Ung landssamling på 
Lillestrøm i oktober. 
 
Representantskapsmøtet 2021 ble gjennomført som et fulldigitalt arrangement, Lene 
deltok som avdelingens representant da Bjørge deltok som medlem i 
avdelingsutvalget. 
 
Valgkomitéen har i perioden bestått av Kine Barbala (leder) og Thomas Aurdal. 
 
Avdelingen har ikke hatt egne revisorer i perioden da regnskapet nå kjøres av Tekna 
sentralt, og Teknas revisorer benyttes. 
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Aktiviteter i 2021 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 
Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 
 
Totalt har det vært NN deltakere på 2 gjennomførte avdelingsmøter. NN møter har 
blitt avlyst. 
 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Tekna NN avdeling vil …. (Vervearrangement, «Ta med en venn» etc.) 
 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Tekna Molde avdeling har jobbet, og vil fortsatt jobbe med, rekrutteringen til 
realfagene. Årets finale ble gjennomført på Idrettens hus med 16 påmeldte lag. Noen 
lag måtte melde forfall på grunn av sykdom, men det var god stemning i salen under 
hele konkurransen. For første gang fikk vi uavgjort resultat mellom finalelagene og 
måtte kjøre ekstrarunder for å kåre en vinner. 
Prosjekteierskapet er nå formelt flyttet over til Molde kommune, og avdelingen bidrar 
med arrangement og med dommere. 
Etablering av Newtonrom i byen ser også ut til å kunne bli en realitet. Kommunen og 
fylkeskommunen har annonsert plassering og varslet åpning i 2023. 
 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Tekna Molde avdeling har som vanlig et ønske om å tilby arrangement medlemmene 
finner interessante å delta på, men som for fjoråret har pandemien dessverre bidratt 
til at vi ikkje har klart å tilby så mange lokale arrangement. Vi klarte dog å 
gjennomføre et medlemskurs og juleølsmaking før regjeringen stengte ned landet før 
jul. Deltakelsen på disse arrangementene viste at ønsket om å treffes igjen er stort. 
 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Tekna Molde avdeling vil blant annet gjennom avdelingsfagråd Møre og Romsdal 
tilby faglige samlinger på tvers av avdelingene i Møre og Romsdal. Disse 
arrangementene er åpne for alle medlemmene.  
 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Tekna Molde avdeling vil gjennom medlemsskolekurs og bidrag til sentrale digitale 
arrangement bidra til å gi medlemmene relevant faglig påfyll. 
 

Bærekraftig samfunn 

Tekna Molde avdeling vil ha fokus på bærekraft i alle sine aktiviteter. 
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Trygge rammer i arbeidslivet 

Tekna Molde avdeling vil bidrar inn til Avdeliingsutvalget for å blant annet kunne se 
på mulighet for å gi medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen et bedre 
tilbud. 
 

Økonomi 

Med minimal aktivitet i 2021 har også pengebruken vært deretter. Vi har bidratt til de 
sentrale digitale arrangementene og mener man gjennom disse får mye igjen for 
kostnaden. Egenkapitalen har naturlignok styrket seg gjennom året, da inntektene 
har vært høyere enn utgiftene. 
Vi håper 2022 gir mer rom for aktivitet. 
 
Vedlagt er regnskap med fotnoter for 2021 
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(Vedlegg) 

  Tekna Molde avdeling 
  Årsregnskap 2021 

Note  Inntekter 2021 2 020 
2  Kontingenter 58 318 55 516 

  Samfunnsmidler 100 000 44 261 

  R-møtet 2019                            -  10 000 

  Juleølsmaking 3 625 375 

  Sum inntekter 161 943 110 152 

     

  Kostnader   

  Juleølsmaking 9 800 6 300 

  Sosiale avdelingsarrangement 1 492                             -  

  420 - Sosiale arrangementer 11 292 6 300 

  Sponsing FLL 100 000 44 261 

  430 - Realfagopplæring 100 000 44 261 

  Årsmøte  17 135 

  Styrearbeid 2 529 1 267 

  500 - Styrets utgifter 2 529 18 402 

  Gaver  344 

  Bank- og kortgebyr  4 

  600 - Driftskostnader   348 

  Sum kostnader 113 820 69 311 

     

  Renteinntekter bank  10 

  800 - Finans   10 

  Totalt resultat 48 123 40 852 

     
4  Disponering av overskudd:   

  Tillegges kapitalkonto 48 123  
  Sum disponert 48 123  
     

 Tekna Molde avdeling   

 Noter 31.12.2021   
2. Pr. 31.12.21 har avdelingen 483,- medlemmer.  Det er en netto  

 økning på 35 medlemmer fra 2020.   
4. Overskuddet tillegges egenkapitalen i sin helhet.  

     

 Egenkapital: pr. 01.01.2021 88 584  
 Overskudd 2021 48 123  
 Egenkapital pr. 31.12.2021 136 707  
 


