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Styrets årsberetning for 2016
Avdelingslederen har ordet
2016 har vært et år preget av stor aktivitet i avdelingen. Mye av aktivitetene har fremdeles
dreid seg om den utfordrende situasjonen på arbeidsmarkedet i vår region.
Pilotopplegget «Møteplassen» som Tekna startet i Stavanger avdeling ble videreført som en
del av Teknas vanlige drift og supplert med egne lokale arrangementer. Det er et tilbud for
medlemmer som har mistet eller har fryktet for å miste jobben. Møteplassen har blitt fylt med
kurs og foredrag for å hjelpe medlemmene i en vanskelig situasjon.
Også i året som har gått, har avdelingen og medlemmene sett og møtt utfordringer i et
vanskelig arbeidsmarked. Det har dessverre blitt stadig flere arbeidsledige og særlig
langtidsledige. Mediene har hatt stort fokus på situasjonen. Flere medlemmer har velvillig stilt
opp for pressen.
Situasjonen og synligheten i media har medført at styrets medlemmer har tatt initiativ til og
blitt invitert til møter med politikere, representanter for stortingsgrupper og partiledere i
tillegg til pressen. Det har vært særlig fokus på situasjonen for de langtidsledige som mister
retten til dagpenger og står i fare for heller ikke å få innvilget sosialhjelp. Avdelingen har
jobbet aktivt med å prøve å få til et prøveprosjekt for å hjelpe deres situasjon.
Styret har også vært aktive mot både Næringsforeningen i Stavanger, Stavanger kommune og
Greater Stavanger og de tiltakene de har igangsatt for å hjelpe på situasjonen.
Selv om 2016 har bydd på store utfordringer har vi også sett at medlemmer har fått jobber i
andre bransjer og i andre deler av landet.
På tampen av 2016 ser vi at utfordringene dessverre vil fortsette i 2017. Avdelingsstyret vil
derfor fortsatt ha fokus på situasjonen på arbeidsmarkedet.
Terje Amundsen
Leder for Tekna Stavanger avdeling

Avdelingen
Tekna Stavanger avdeling består av Teknas medlemmer i Eigersund, Sandnes, Stavanger,
Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand,
Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og Bokn kommuner i Rogaland fylke. Avdelingen
har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Per 31.12.2016 hadde avdelingen 5 947 medlemmer, mot 5 862 året før. Det har dermed vært
en medlemsvekst i medlemstallet på 1,5 %. (Tekna hadde i 2016 en generell medlemsvekst
blant ordinære medlemmer på 3,0 %. Avdelingen fikk 452 nye medlemmer, hvorav 306 var
3

nyinnmeldte, 82 var studentoverganger og resten var innflyttere. Avgangen var på
367 medlemmer, hvorav 256 ble utmeldt/strøket eller døde og resten flyttet ut.
29,5 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 43,2 år.
38,2 % er 37 år eller yngre.
94,7% av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 82,6 % i privat sektor
(inkludert Spekter), 3,6 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 5,7 % i statlig
sektor. 0,2 % er selvstendig næringsdrivende, og 4,1 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. I
Rogaland (Stavanger avdeling og Haugaland avdeling til sammen) er 4,7% av medlemmene
permittert/arbeidssøkere. Det er en økning på 1,7% siden i fjor.
Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Stavanger avdeling har siden årsmøtet 4. mars 2016 bestått av:
Leder: Terje Amundsen
Nestleder: Jan-Oscar Sørsdahl
Kasserer: Danyal Javid
Styremedlem: Merete Kaik
Sevi Vik
Astri Søiland
Gunvor Baardsen
Sekretariat: Daglig leder for Teknas distriktskontor, Ilse Ros
Styret gjennomførte i 2016 et planleggingsseminar og 9 ordinære styremøter. I tillegg ble
flere saker behandlet mellom styremøter via e-post.
Avdelingen har følgende undergrupper:
 Tekna Fagråd Stavanger
 Arbeidslivsforum
 Ledelsesfaglig forum
 Miljøgruppa
 Tekna Ung
 Tekna Kvinnenettverk Stavanger
 Tekna Egen Bedrift Stavanger (ny høsten 2016)
Disse har egne beretninger som er vedlagt. For øvrig har avdelingen en rekke komiteer:
Festkomite: Nils Ove Tendenes, leder, Lisa Bingham, Marin Mirosevic og Ståle Pedersen
(vara)
Valgkomité: Finn Espen Gundersen, leder, Astrid Berge, Heikki Oltedal og Per Arne Salvesen
(vara)
Ordenskollegium: Ingrid Di Valerio, Gyrid Espeland, Lill Erlandsen og Eivind Rake
Teknologipriskomiteen: Faisal Dahman, leder, Arne Rannestad og Heikki Oltedal
Revisorer: Ivar Fett og Ivar Hebnes
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Aktiviteter i 2016
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas
overordnede strategi, Tekna 2020.
Totalt har det vært 4705 deltakere på 82 gjennomførte avdelingsarrangementer.
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere
Tekna Stavanger avdeling vil
 Invitere til 4 medlemskurs minst. Ett av disse skal gjennomføres på engelsk
 Arrangere faglige møter, bedriftsbesøk og ekskursjoner for medlemmene i regi av
avdelingens undergrupper: Tekna Fagråd Stavanger, Ledelsesfaglig forum,
Miljøgruppa, Tekna Ung og Tekna Kvinnenettverk Stavanger
 Tildele midler fra avdelingens Støttefond for Tekna-medlemmers videreutdanning i
februar og september, ref. statuttene på www.tekna.no/stavanger
 Samarbeide med andre aktører både innenfor og utenfor Tekna
 Sette fokus på overførbarhet av teknologi og kompetanse mellom ulike bransjer
Det ble gjennomført medlemskurs i hvordan en håndterer endringsprosesser i tillegg til kurs
med tema «Led deg selv med hodet og hjertet». Det ble også avholdt kurs på engelsk, som
imidlertid hører inn under overskriften «Partner i arbeidslivet».
Teknas undergrupper bidro med mange, tematisk varierende, arrangementer, ref. oversikten
nedenfor og gruppenes egne beretninger. Blant annet ble det oppstart av en lokal avlegger av
Teknas faglige gruppe Tekna Egen Bedrift i løpet av høsten, som arrangerte medlemskurset
«Å etablere egen virksomhet med Tekna Egen Bedrift» og et temamøte om patenter og
immaterielle rettigheter.
På grunn av situasjonen på arbeidsmarkedet var det ekstra stor pågang på midler fra
avdelingens støttefond for etter- og videreutdanning. I 2016 innvilget styret 12 søknader på til
sammen kr. 44 384,00.
Avdelingen samarbeidet med Tekna Egen Bedrift om oppstart av en lokal gruppe. Tekna
Fagråd Stavanger fortsatte sitt samarbeid med NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi
(ref. fagrådets egne beretninger). Fellesarrangementet «Forskningssamarbeid mellom SUS og
UiS» var et samarbeid med den lokale programkomiteen for Forskingsdagene, og omhandlet
overførbarhet av olje- og gasskompetanse til medisin. Ledelsesfaglig forum samarbeidet med
BI Stavanger om sitt kurstilbud.
Avdelingen deltok med stand på ONS-messen 30.08. – 01.09.16 i samarbeid med Tekna Olje
og gass, og Teknisk Ukeblad. Målet var å verve flere medlemmer til faggruppen og til Tekna.
Tekna Olje og gass offentliggjorde også siste versjon av sin posisjonsanalyse (utdanninger i
Olje-og gass bransjen) under en pressekonferanse på standen.
Avdelingen samarbeidet også med Mars Institute Stavanger og Greater Stavanger om å få
NASA-forskere til ONS. De holdt flere foredrag og avdelingen fikk også holde et eget
medlemsarrangement med NASA-foredrag.
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Følgende arrangementer er avholdt:
Nobelprisen i fysikk 2015
Seminar om det grønne skiftet
Besøk Ryfast
Forskningsbasert næringsutvikling
Lær deg å håndtere endringsprosesser bedre medlemskurs
Endringsbehov og –prosesser i energisektoren
Fra hobby til næring? Besøk Creator Makerspace
Exploring Alien Worlds by Intelligent Robotics
Å etablere egen virksomhet med Tekna Egen Bedrift
Forskningssamarbeid mellom SUS og UiS
Besøk ved Biogassfabrikken på Grødaland
SEARCH – Nytt biomedisinsk forskningssenter
Besøk hos Green Mountain
Kinokveld – Deepwater Horizon med foredrag
Led deg selv med hodet og hjertet
Immaterielle rettigheter – patenter, varemerke- og
designbeskyttelse
Nye maritime næringer

Antall
27.01.2016
09.03.2016
05.04.2016
20.04.2016

50
61
50
15

03.05.2016
25.05.2016
24.08.2016
30.08.2016
07.09.2016
21.09.2016
04.10.2016
05.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
08.11.2016

33
24
32
56
28
35
24
25
24
83
42

15.11.2016
23.11.2016

30
42

Avdelingen har gitt økonomisk støtte til studieturer i regi av linjeforeningen Petroil og INDØKSlinjeforeningen for studenter i industriell økonomi ved UiS.
Avdelingen hadde i 2016 styremedlemmer i flere av Teknas faglige grupper:
Runar Østebø
leder, Tekna Olje og gass
Gudmund Syrtveit
styremedlem Tekna Olje og gass
Christian Quale
styremedlem Tekna Olje og gass
Kristin Jonsdottir
styremedlem Tekna Biotek (til årsmøtet i april)
Mads Martinsen
styremedlem Tekna Havbruk
Anne Tronslin
interimstyret Tekna Helse og teknologi
Partner i arbeidslivet
Tekna Stavanger avdeling vil
 Arrangere møter/kurs relatert til situasjonen på arbeidsmarkedet
 Stimulere til opprettelse av bedriftsgrupper v/arbeidslivsforum og i samarbeid med
Teknas forhandlingsavdeling
 Ha et samarbeid med lokale bedrifts- og etatsgrupper
Situasjonen på arbeidsmarkedet var fortsatt vanskelig i 2016. Avdelingen og
distriktskontorlederen har gjennom hele året vært vertskap for Møteplassen for arbeidssøkere.
Møteplassen gikk fra å være et prosjekt f.o.m. mai 2015 til vanlig drift pr. 01.01.16, finansiert
av hovedforeningen, og med lokalavdelingene i Stavanger, Bergen og Oslo som arrangører.
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Møteplassen i Stavanger har hatt tilhold hos gründerhuset Mess & Order. I tillegg til
kurspakken fra Tekna har avdelingen supplert med egenfinansierte foredrag og kurs.
Møteplassen får gode tilbakemeldinger. Flere medlemmer har også meldt tilbake at deltakelse
på Møteplassens arrangementer har hjulpet dem med å komme tilbake i jobb. Dette er styret
og Tekna meget glad for. Det er imidlertid en utfordring at ikke alle melder fra til Tekna om
at de har mistet jobben/er blitt permittert. Medlemmer går derfor bl.a. glipp av nyttige
medlemstilbud.
Ledelsesfaglig forum bidro med et eget arrangement spesielt rettet mot ledere i samarbeid
med rekrutteringsfirmatet A’head. I samarbeid med Tekna ble det også holdt et eget
arrangement hvor målgruppen var unge arbeidssøkere.
Avdelingsleder Terje Amundsen og andre medlemmer bidro også i 2016 med å sette fokus på
utfordringer/problemstillinger rundt arbeidsledighet gjennom avisintervjuer m.m.
Flere avdelingsstyremedlemmer med bakgrunn fra tillitsverv i bedriftsgrupper bisto
enkeltmedlemmer uten Tekna-tillitsvalgte på sine arbeidsplasser i drøftingsmøter i f.m.
mulige oppsigelser.
Avdelingsstyret sørget for at arbeidsmarkedssituasjonen fikk fokus både på Faglig årsmøte,
Vårsamlingen for avdelingene og Avdelingsledermøtet.
Utover høsten ble avdelingsstyret spesielt opptatt av situasjonen for medlemmer som risikerer
å miste dagpengene p.g.a nådd 104-ukers grense. Med nestlederen i spissen ble det nedlagt et
meget omfattende arbeid for å få etablert et pilotprosjekt for langtidsledige i regionen som
mister dagpengene i vår region. Det ble bl.a. etablert kontakt med lokale kommunepolitikere,
fylkespolitikere og Rogalands Stortingsbenk. Det ble også gjennomført møter med:
- kommunepolitikere i Stavanger og Sandnes
- ledelsen i NAV Rogaland
- generalsekretær, visepresident og direktør for samfunnspolitisk seksjon i Tekna
- og, sammen med NITO Rogaland, med Arve Kvambe (leder for arbeids- og
sosialkomiteen på Stortinget) og med NHO Rogaland.
Bystyret i Stavanger kommune gjorde et vedtak 24.10.16 om et pilotprosjekt for
langtidsledige og avdelingen prøver å følge opp og påvirke videre.
Avdelingen har også ellers god kontakt med NAV og NAV Eures i f.m. Møteplassen og er
behjelpelig med å spre informasjon om lokale jobbmesser o.l.
Avdelingens Arbeidslivsforum inviterte lokale bedriftstillitsvalgte til en samling i samarbeid
med seksjon for arbeidsliv og jus v/Tekna Privat. Tema var erfaringsutveksling rundt
oppsigelser.
På grunn av stor aktivitet ble det i 2016 ikke tid til å involvere seg i opprettelse av flere
bedriftsgrupper. Distriktskontorlederen har imidlertid vært involvert i
bedriftsgruppedannelsesarbeid i samarbeid med Tekna Privat.
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Følgende arrangementer ble gjennomført:
Kompetansebevisstgjøring
Nyttig informasjon fra juridisk kontor og NAV
CV, søknad og kommunikasjon
Hvorfor og hvordan bygge nettverk
Jobbintervju – Hva skal til for å bli den utkårede
Gjør deg attraktiv og bygg nettverk på sosiale medier
Bedriftspresentasjon med OHL Construcción
Kompetansetorget Ullandhaug
Bli en mer bevisst jobbsøker (Assessit)
Møte Brage Johannessen, Zaptec AS
Selg deg selv! (Thomas Ims)
Normale reaksjoner på en unormal situasjon
CV, Søknad og kommunikasjon
Selvhjelp som verktøy i en jobbsøkersituasjon
(Selvhjelp Norge)
Kompetansebevisstgjøring
Leder i nedbemanningstider (A’head)
Erfaringsutveksling for tillitsvalgte
Jobbintervjuet
Dagpenger og utdanning
Gjør deg attraktiv og bygg nettverk på sosiale medier
Bli bevisst din kompetanse
CV, søknad og kommunikasjon
Jobbmuligheter i et tøft arbeidsmarked inspirasjonskveld
Jobbintervjuet
Etablering av nettverksgrupper
Nettverksbygging og det uformelle markedet

19.01.2016
27.01.2016
10.02.2016
23.02.2016
02.03.2016
08.03.2016
17.03.2016
11.04.2016
19.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
11.05.2016
12.05.2016

23
22
27
30
29
19
15
29
37
18
44
14
16

19.05.2016
08.06.2016
08.06.2016
09.06.2016
14.06.2016
21.06.2016
20.09.2016
21.09.2016
18.10.2016

16
15
6
15
16
21
15
18
19

26.10.2016
02.11.2016
21.11.2016
30.11.2016

28
15
12
16

I tillegg arrangerte avdelingen og Tekna Klima «Et marked i omstilling» 27.10.16.
Arrangementet hadde bransjeskifte som tema og hadde 27 deltakere.
I et internasjonalt arbeidsliv
Tekna Stavanger avdeling vil
 Fortsette å annonsere arrangementer på både norsk og engelsk
 Arrangere engelskspråklige arrangement
 Samarbeide med aktuelle aktører om arrangementer
På grunn av kurssystem som var nytt i 2015 og nye rutiner for invitasjonsutsending har
dessverre ikke alle invitasjoner hatt både norsk og engelsk tekst. En rekke arrangementer ble
imidlertid kun annonsert på engelsk.
9 arrangementer ble holdt på engelsk. Fire av disse var sosiale arrangementer (ref. «Møte
medlemmer..) som hadde nettverksbygging som fokus. Ett arrangement var faglig (Ref.
«Partner for kompetanse..) og ett var relatert til samfunnets utfordringer (Ref. «Bidra til å
løse..») De øvrige 3 var relatert til jobbsøking (Ref. bl.a. forrige området):
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Cross Country Ski Preparation with Tekna Ung
Tekna Ung: Shuffle Board Evening
Tekna Ung: Shuffle Board Evening
Visit to IVAR at Langevatn
Exploring Alien Worlds by Intelligent Robotics
Bedriftspresentasjon v/ OHL Construcción
Interview Technique
CV, application writing and communication

12.01.2016
11.03.2016
07.10.2016
16.03.2016
30.08.2016
17.03.2016
10.03.2016
15.03.2016

19
13

Avdelingen samarbeidet også med NAV Eures om annonsering av jobbmesser med
presentasjoner av utenlandske selskaper.

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi
Tekna Stavanger avdeling vil
 Delta på lokale utdanningsmesser
 Med delstøtte fra Teknas samfunnsmidler og egne midler:
- arrangere Newton Camp i samarbeid med Den Norske Turistforening og Norsk
Oljemuseum (Newton rom)
- Opprette kodeklubber i samarbeid med Lær Kidsa Koding
- støtte både Stiftelsen Teknolab og en lokal First Lego League-finale
- støtte og delta på Forskningsdagene
- støtte leksehjelp i samarbeid med Røde Kors
- støtte Ent3r UiS
 Gi økonomiske støtte til relevante prosjekter
 Dele ut avdelingens Teknologipris
 Bidra til å synliggjøre teknisk-naturvitenskapelig kompetanse
 Ha et aktivt samarbeid med andre, f.eks. Jærmuseet, avd. Vitenfabrikken og avd. Kvia
Sammen med NITO Rogaland deltok avdelingen på Ta Utdanning 25. og 26. januar.
Avdelingen hadde også egen stand på Yrkesvalgdagen på Dalane videregående skole 3.
februar og Yrkesmessen for ungdomsskolen 16. og 17. november.
Det ble arrangert Newton Camp ved Prekestolen Base Camp med oppstart på Norsk
Oljemuseum 4 uker i sommerferien med til sammen 110 deltakere.
Avdelingen støttet Stiftelsen Teknolab med midler til innkjøp av nytt utstyr. Stiftelsen viste
seg frem med stand på Forskningstorget under Forskningsdagene.
Den lokale FLL-finalen ble holdt 4. november på Vitenfabrikken i Sandnes med 24 lag. Flere
styre- og andre Tekna-medlemmer var aktive som lagledere og dommere.
Avdelingen var en av arrangørene av Forskningsdagene, som totalt trakk ca. 7800
publikummere. Distriktskontorets leder representerte Tekna i den lokale programkomiteen,
som avholdt en rekke arrangementer, bl.a. Forsker StandUp og Forsker Grand Prix i perioden
21. september – 2. oktober. Tekna Fagråd Stavanger og NTVA bidro med et arrangement, ref.
Karriereutvikling, nettverk og kompetanse.
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Internt i komiteen hadde Avdelingen og Vitenfabrikken hovedansvar for forskningstorget i
Stavanger, som ble avholdt 24. september. Avdelingen hadde selv eksperimentstand på torget.
Forskningsdagsarrangementene fikk god presseomtale. Forsker StandUp og Forsker Grand
Prix ble filmet og vil bli vist i flere omganger på NRK Kunnskapskanalen utover vinteren
2016/17.
Matte- og realfagsmentorprogrammet Ent3r var en suksess i 2016. Her kunne
ungdomsskoleelever møte hver mandag og VGS-elever tirsdag, onsdag og torsdag for å få
inspirasjon og støtte med matematikk og realfag. Ent3r-mentorer deltok på Forskningstorget
under Forskningsdagene, og deltok også som standbemannng på tidligere omtalte Ta
Utdanning og Yrkesmessen.
Det var ikke kapasitet i 2016 til å jobbe med opprettelse av kodeklubber og
leksehjelpsordning. Disse prosjektene håper avdelingen å jobbe med i 2017.
ION Racing Stavanger (tidligere Formula Student Team UiS) bygget en el-racerbil fra
grunnen av og deltok på en internasjonal studentkonkurranse på Silverstone banen i England
sommeren 2016. Tekna ble godt profilert gjennom bl.a. en stor logo på bilpanseret. Bilen ble
også vist frem på Forskningstorget under Forskningsdagene. Avdelingen synes det er meget
viktig med praktiske, tverrfaglige prosjekter som ingeniørstudenter kan delta på.
Avdelingen støttet RING Kunnskapsdagene i januar 2016. Dette er dager som arrangeres på
Vitenfabrikken i Sandnes, hvor bedrifter viser frem hvordan de bruker realfag i praksis.
Målgruppen er elever i første klasse på VGS.
Avdelingen støttet også UNGLY (Unge Lyse Hoder), en møteplass og et nettverk for
nysgjerrig ungdom mellom 13-20 år i regi av IRIS og Norsk Oljemuseum.
Sammen med Mars Institute Student Chapter hadde avdelingen en stand ONS Young 31.
august og 1. september for å stimulere interessen for teknisk-naturvitenskapelige fag blant
besøkende videregående skole elever.
Avdelingens Teknologipris for 2015 gikk til TechInvent. Prisen ble delt ut på avdelingens
årsmøte 4. mars. Bedriften vant senere også ONS Innovation Award.
Følgende arrangementer er avholdt:
Elektrisk – Vitenshow med Andreas Wahl
Familiedag på Vitenfabrikken
Forskningsdagene 2016 (Forskninstorget)

06.02.2016
12.06.2016
24.09.2016

Antall
208
200
1300

Bidra til å løse samfunnets utfordringer
Tekna Stavanger avdeling vil
 Arrangere åpne møter om aktuelle temaer i regi av miljøgruppa og Tekna Fagråd
Stavanger
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 Ha et samarbeid med andre organisasjoner, f.eks. Næringsforeningen i Stavangerregionen
 Levere høringsuttalelser i aktuelle saker
 Bidra med medieinnspill i saker av interesse for foreningen og medlemmene lokalt
Følgende arrangementer er avholdt:
Visit to IVAR at Langevatn
Smarte bygninger, byer og samfunn
Personvern anno 2016 (Bjørn Erik Thon)
Miljø i offentlig forvaltning

16.03.2016
09.06.2016
14.09.2016
30.11.2016

Antall
30
33
38
25

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen
Møte medlemmene der de er
Tekna Stavanger avdeling vil
 Tilby medlemmene et godt sosialt tilbud i alle livsfaser fra nyutdannet medlem til og
med pensjonist.
 Profilere foreningens medlemsfordeler, bl.a. Huskestua barnehage
Avdelingen har hatt et mangfoldig sosialt tilbud.
Medlemsfordeler er blitt annonsert elektronisk gjennom invitasjons- og
informasjonsmeldinger og Facebook.
Følgende arrangementer er avholdt:
Cross Country Ski Preparation with Tekna Ung
Teatertilbud: Et dukkehjem
Teatertilbud: Vanja og Sonja og Masha og Spike
Tekna Ung – CrossFit prøvetime, 2 ganger
Tekna Ung: Italiensk vinsmaking
Tekna Ung: Skitur til Sauda
Tekna Ung: Shuffle Board Evening
Ost- og vinsmaking med Tekna Kvinnenettverk Stavanger
Tekna Ung: Standup Kveld
Tekna Ung: Vårquiz med pizza
Tekna Ung: Alt du trenger å vite om boligkjøp
Tekna Ung: Quest Room
Kunst og Champagne
Foredrag med Ingvard Wilhelmsen
Teatertilbud: Nerdene
Sosial filmkveld
Tekna Ung: Høsttur til Vårlivarden
Tekna Ung: Shuffle Board Evening
Smaken av ost med noe attåt
Høstfest i Stavanger
Teatertilbud: Orlando
Tekna Ung: Høstquiz
Julekrans verksted
Tekna Ung: Sjokoladeverksted
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Antall
12.01.2016
3.-18.03.16
3.-18.03.16
04.02.2016
24.02.2016
27.02.2016
11.03.2016
01.04.2016
14.04.2016
22.04.2016
24.05.2016
26.05.2016
26.05.2016
02.09.2016
6-10.09.2016
16.09.2016
03.10.2016
07.10.2016
20.10.2016
29.10.2016
15-17.10.2016
17.11.2016
24.11.2016
29.11.2016

14
28
16
27
38
47
50
32
100
58
22
25
53
190
57
58
14
25
50
92
10
52
31
40

Juleølsmaking på Tou Scene
Tekna Ung: Juleølsmaking
Tekna Ung: Konsert med Aurora
Barnejuletrefest på Rogaland teater

01.12.2016
09.12.2016
17.12.2016
28.12.2015

41
44
20
354

Styret har også jobbet med å få på plass et treningstilbud for medlemmene. Dette blir fulgt opp
videre i 2017
Tydelig, samlet og åpen (Tiltak for å synliggjøre Tekna, verve medlemmer etc.)
Tekna Stavanger avdeling vil
 Støtte Teknas studentkontakter ved UiS i deres arbeid. Bl.a. støtter avdelingen et
sosialt arrangement med info om Tekna for mastergradsstudenter ved studiestart
 Dele ut avdelingens Studentpris
 Arrangere vårfest for avdelingens nye, fortsatte og avtroppede tillitsvalgte
 Arrangere et arrangement rettet mot avgangsstudenter som skal motivere til fortsatt
Tekna-medlemskap
 Delta på sentrale og regionale møter for tillitsvalgte, og arbeide for at avdelingen har
tillitsvalgte i sentrale verv
 Samarbeide med andre avdelinger og andre deler av foreningen hvor det er naturlig
Tekna Stavanger avdeling kan
 Støtte faglige medlemstilbud som blir arrangert av bedrifts-/etatsgrupper med
økonomiske midler
 Dele ut avdelingens Ildsjelpris, Studentprisen og avdelingens Utdanningspris
Følgende arrangementer er avholdt:
Årsmøte i Tekna Stavanger avdeling

04.03.2016

Antall
62

Avdelingen har vært representert på følgende foreningspolitiske arrangementer:
 Teknas faglige årsmøte (v/Tekna Fagråd Stavanger)
 Vårsamlingen for avdelingstillitsvalgte (sentralt)
 Hovedstyrets dialogmøte
 Landssamlingen for Tekna Ung (v/Tekna Ung)
 Avdelingsledermøtet.
Avdelingen hadde i 2016 følgende sentrale tillitsvalgte:
Päivi Teivainen-Lædre
leder av Teknas Fagutvalg
Christina Carlsen
Fagutvalgsmedlem
Per Arne Salvesen
nestleder Tekna Privat
medlem av Lønns- og interesseutvalget
Ingrid di Valerio
Teknas Valgkomité
Eivind Rake
Teknas Kontrollkomité
Tekna Student ved UiS har en fast observatør i avdelingsstyret og styret samarbeidet med
studentkontaktene om et sosialt arrangement med info om Tekna for mastergradsstudenter
(Masterfesten) som ble holdt 13.10.16. Dette er et godt vervetiltak.
Avdelingen har også støttet Tekna Student økonomisk, bl.a. i forbindelse med Tekna Games.
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Avdelingens vårfest for tillitsvalgte ble holdt på Utstein Kloster 31. mars i regi av
Festkomiteen med 35 deltakere
Avdelingens Utdanningspris for 2016 gikk til ABB Robotics. Avdelingens Studentpris 2016
gikk til Vlad Haukelid. Begge prisene ble overrakt under seremonien for
masteravgangsstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, 17. juni. Ref.også
fagrådets beretning.
Avdelingsstyret deltok på «Grunnkurs for avdelingstillitsvalgte» som ble arrangert av
distriktskontorets leder.

Undergruppenes beretninger
TEKNA FAGRÅD STAVANGER

Fagrådet gjennomførte 2 styremøter i 2016. Samarbeidet med Norges Tekniske
Vitenskapsakademi (NTVA) fortsatte i 2016 fungerte utmerket
Styrets medlemmer ved utgangen av 2016: Eivind Sandsmark (leder) - Statoil, Runar Østebø Statoil, Kristin Jonsdottir- SUS, Christian Quale- IRIS, Astri Søiland - Multiconsult
(representant fra avdelingsstyret), Ingri Lande - student (representant for Teknas
studentgruppe ved UiS), Johnny Fredvik – Lyse Neo, og Finn Espen Gundersen – Systor
Vest. Ilse Ros (DK-leder Rogaland) er fagrådets sekretær.
Arbeidsmål 2016

 Gjennomføre prosessen rundt utvalg av kandidater til Tekna Utdanningspris i
henhold til etablerte statutter, og dele ut prisen til en bedrift. Stimulere ellers til
at UiS-studenter får studentoppgaver i samarbeid med næringslivet/offentlige
etater.
o Teknas Utdanningspris til en bedrift som har gitt gode masteroppgaver og som
har fulgt opp masterstudenter på en fremraget måte ble delt ut 16.06.16 under
avslutningsarrangementet for nyuteksaminerte mastere ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og hadde derfor et
stort publikum. Prisen gikk til ABB Robotics. Juryen besto av Terje Amundsen
(juryleder) Sigbjørn Hervik (Universitetet i Stavanger), Frode Berge
(Næringsforeningen i Stavanger-regionen), Christian Quale (Tekna Fagråd
Stavanger) og Ingri Lande (Tekna Student og Tekna Fagråd Stavanger).


13

Arrangere minst 2 torsdagsmøter pr. halvår, deriblant ett bedriftsbesøk
Følgende arrangementer ble avholdt:
- 27. januar: Nobelprisen i fysikk 2015. Samarbeid med NTVA (50 delt.)
- 9. mars: Seminar om det grønne skiftet. Samarbeid med NTVA (61 delt.)
- 20. april: Forskningsbasert næringsutvikling. Samarbeid med NTVA (15 delt.)
- 24. august: Fra hobby til næring? Besøk Creator Makerspace (32 delt.)
- 21. september: Forskningssamarbeid SUS og UiS. Samarbeid med NTVA (35
delt.)
- 4. oktober: Besøk ved Biogassfabrikken på Grødaland (24 delt.)

-

5. oktober: SEARCH – Nytt biomedisinsk forskingssenter. Samarbeid med NTVA
(25 delt.)
25. oktober: Besøk hos Green Mountain (24 delt.)
23. november: Nye Maritime næringer. Samarbeid med NTVA (42 delt.)



Integrere etikk i alle aktivitetsområder i fagrådets årshjul
Fagrådet er opptatt av at fagrådets arrangementer er i tråd med Teknas etiske
retningslinjer.



Delta med representanter på Teknas faglige årsmøte
Fagrådet var representant med 2 deltakere på Teknas faglige årsmøte 5.-6.2.16.



Fagrådet søker samarbeid på tvers av Teknas lokale og nasjonale grupperinger
hvor dette er mulig.
Dette var ikke aktuelt i 2016.

MILJØGRUPPEN
Styret i Miljøgruppen har i 2016 bestått av:
Brynhild Kvalvik-Watne, leder, Camilla Holmebakken, Rune Lian og Stig Magne
Hordnes.
Arbeidsmål 2016:
Miljøgruppen skal:
• Arbeide for å bevisstgjøre Tekna-medlemmene gjennom opplæring og
vedlikehold av kunnskaper innen miljø generelt og miljørelatert
teknologi. Foredrag, møter, kurs, konferanser, m.m. arrangeres av
styret/miljøgruppen.
• Holde minst ett arrangement pr. semester, ref. avdelingens prioriterte
oppgaver.
• Avgi høringsuttalelser ved behov.
• Etablere kontakt med Faggrupper i Tekna
Rapport 2016
Gjennom arrangementene som tilbys medlemmene i regi av Miljøgruppa ønsker
gruppa å oppfylle intensjonen satt for 2016.
Miljøgruppa har hatt 2 arrangement:
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-

Smarte bygninger, byer og samfunn, Thon Hotel Maritim. 33 påmeldte.
Gerd Seehus fra Stavanger kommune snakket om Triangulum-projektet,
Stavanger – Manchester – Eindhoven. Dagfinn Wåge fra lyses
innovasjonsavdeling snakket om smarte byer og Horizon 2020, og Jarle
Angelsen fortalte om nye Sandnes Rådhus – et Framtidens bygg prosjekt.

-

Miljø i offentlig forvaltning, Scandic Stavanger Park, 25 påmeldte. Jane
Nilsen Aahus, miljøvernsjef i Stavanger kommune fortalte om utfordringer

og resultater i fm. miljøvernarbeid i Stavanger kommune. Wim Lekens fra
Integrate Renewables AS fortalte om bruken av solenergi i offentlige bygg i
Norge, og May Britt Jensen, miljøvernsjef hos Fylkesmannen fortalte om
Fylkesmannens rolle innen miljø, landbruk og beredskap.
Miljøgruppa har i 2016 ikke gitt noen høringsuttalelser.
Det har ikke vært kontakt med andre Tekna grupper

LEDELSESFAGLIG FORUM
Styret i ledelsesfaglig forum har i 2016 bestått av:
Kai Killerud, Finn Sandberg, Janne Bie Kaarud og Ottar Kvindesland
Styret fortsatte sitt samarbeid med Handelshøyskolen BI.
Arbeidsmål 2016:
- Styringsgruppen arrangerer minst 2 kveldsmøter/halvdagsseminarer,
ref. avdelingens prioriterte oppgaver.
Følgende arrangementer ble gjennomført:
- 25. mai: Endringsbehov og –prosesser i energisektoren (24 deltakere)
Styringsgruppen sa seg villig til å stå som arrangør for et arrangement om
arbeidsmarkedssituasjonen for ledere som ble holdt i samarbeid med
rekrutteringsfirmaet A’Head:
- 8. juni: Leder i nedbemanningstider (6 deltakere).

ARBEIDSLIVSFORUM
Styret i avdelingsrådet har i 2016 bestått av:
Anne Marie Nerby, leder, og Terje Tjøstheim Jensen, nestleder
Arbeidsmål 2016:

 Avdelingens arbeidslivsforum skal ha minst tre møter/kurs i 2016.
Avdelingsrådets fokus har vært situasjonen på arbeidsmarkedet.
Avdelingsrådets styre hadde 1 møte og foreslo medlemskurs for avdelingsstyret.

Avholdt arrangement:
9. juni: Erfaringsoverføring for tillitsvalgte.
Dette møtet var et samarbeid med Teknas seksjon for Arbeidsliv og juss og
tema var spesielt erfaringer fra nedbemanningsprosesser.
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 Arbeidslivsforum legger, gjerne i samarbeid med Tekna Privat, til rette
stiftelsesmøter når det er interesse for danning av bedriftsgrupper.
Seksjon for arbeidsliv og juss opplevde et ekstraordinært hektisk år og et planlagt
møte om opprettelse av bedriftsgrupper måtte derfor utsettes til 2017.

TEKNA UNG
Styret besto pr. 31.12.16 av følgende medlemmer:
Trine Erfjord Meling (leder), Astrid Berge, Martin Holst, Audun Lie Indergaard,
Heidi Horne og Cathrine Andrea Rapp.
Styremedlemmene Lars Uglebakken, Christina Carlsen, Nicola Stewart og Cecilie
Surdal sluttet i løpet av 2016.
Oppsummering av 2016:
I år 2016 ble følgende kurs og arrangementer holdt for avdelingens medlemmer
under 38 år:
• Cross Country Ski Preparation
• CrossFit prøvetime (2x)
• Italiensk vinsmaking
• Skitur til Sauda
• Shuffle Board Evening (2x)
• Visit to IVAR at Langevatn
• StandUp kveld
• Vårquiz med pizza
• Alt du trenger å vite om boligkjøp
• Quest Room
• Høsttur til Vårlivarden
• Kinokveld – Deep Water Horizon med foredrag
• Høstquiz
• Sjokoladeverksted
• Juleølsmaking
• Konsert med Aurora
Representanter fra styret holdt foredrag og deltok 13.10.16 på Masterfesten i regi av Teknas
studentkontakter ved UiS. Målet var spredning av informasjon om Tekna-medlemskap etter
studietiden.
Tekna Ung Stavanger var vertskap for Tekna Ungs Landssamling som gikk av stabelen 21. –
22.10.16. med 29 deltakere fra hele landet. Fra vertskapet deltok Christina Carlsen, Astrid
Berge, Martin Holst, Cecilie Surdal, Audun Lie Indergaard og Andrea Rapp.
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TEKNA KVINNENETTVERK STAVANGER
Arbeidsmål 2016:
 Å bidra til medlemspleie og nettverksbygging blant Tekna Stavanger avdelings
kvinnelige medlemmer, inkl. kvinnelige studentmedlemmer, gjennom minst 6
arrangementer.
 Å motivere Stavanger avdelings kvinnelige medlemmer ved å arrangere temamøter
med gode kvinnelige rollemodeller.
 Å gi noe tilbake til samfunnet gjennom å promotere teknologi- og realfag overfor
jenter.
Styringskomiteen besto pr. 31.12.16 av følgende medlemmer:
Vibeke Ørn, Grete Sem Larsen, Siv Blix, Karin Neergaard, Hilde Kraggerud og
Mabel Moya-Pegenaute.
Caroline Steine gikk ut av komiteen i løpet av 2016.
Oppslutningen om arrangementene har vært meget god. Møtetemaene ble satt opp i tråd med
medlemmenes ønsker som ble innhentet gjennom en spørreundersøkelse. Følgende
arrangementer ble avholdt:
1. april: Ost- og vinsmaking (32 deltakere)
26. mai: Kunst og Champagne (53 deltakere)
16. september: Sosial filmkveld (58 deltakere)
20. oktober: Smaken av ost med noe attåt (50 deltakere)
24. november: Julekrans verksted (31 deltakere)
Samtlige arrangementer var fullbooket.

EGEN BEDRIFT
Denne lokale gruppen er en avlegger av Tekna Egen Bedrift. Gruppen ble startet
rett før sommerferien 2016. Målet er å lage et lokalt tilbud for medlemmer som
driver egen virksomhet eller vurderer å starte egen virksomhet. Styringsgruppen har
bestått av:
Reinert Seland, Rune Vik og Terje Amundsen.
Følgende arrangementer ble gjennomført:
- 7. september: Å etablere egen virksomhet med Tekna Egen Bedrift (28 deltakere)
- 15. november: Immaterielle rettigheter – patenter, varmerke- og designbeskyttelse (30
deltakere)
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