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Årsberetning Tekna Finnmark  
for året 2015 

1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER 

Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 

medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i 2013. Årsmøte holdes i Karasjok 29. mars. 

2 TILLITSVERV 

I denne perioden har styret bestått av; 

 Bernt Nilsen, Kirkenes, leder 

 Marianne Lie, Hammerfest, styremedlem og kasserer 

 Lars H. Rapp, Vadsø, styremedlem  

 Frank Robert Blindheim, Vardø, varamedlem 

 

Videre har Olaf Andersen vært revisor. Grete Nilsen og Geir Thomassen er valgt som valgkomite. 

3 STYRETS ARBEID 

Året 2015 har vært et utfordrende år hvor styremedlemmene har vært veldig opptatt hver på sin kant 

med større prosjekt og fødselspermisjon. Styret har ikke hatt noen fysiske møter men hatt telefonmøter 

og kommunisert på epost. 

Vi var vertskap for det Fagrådet i Nord-Norge som hadde sitt høstmøte i Kirkenes i september. I tillegg 

har leder deltatt på en del møter i Tekna Sentralt. Leder deltok på årsmøtet i Tekna – det såkalte R-

møtet i Oslo 13. – 14. juni. På R-møtet fikk vi bl.a. gjennomslag for en ide om å opprette en kobling til 

lokal ungdom som blir studentmedlemmer. Vi ønsker å pleie disse i studietiden for å øke sannynligheten 

for at de skal komme hjem etter studiene. Sekretariatet arbeider nå med å lage en løsning som gjør 

dette mulig. 

Styret har følgende liste over saker vi særlig ønsker å arbeide med; 

- Rekruttering 
- Olje/gass 
- Mineraler/kompetanse/styring 
- Skole 
- First Lego League 
- Rollemodell 
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- Årets Tekna-pris i Finnmark 
 

Styret har vedtatt å sette i gang med følgende prosjekt i Alta, Hammerfest, Vadsø og Kirkenes; 

- Lær Kidsa koding: oppmuntre og veilede ungdom til å interessere seg for programmering 

- Sommerskolen i regi av Forskerfabrikken 

- Vi sponser fire skoler med Matte-sekken som er et utstyrstilbud for å få ungdom interessert i 

matematikk på en morsom måte. 

- I tilegg fortsetter vi vårt engasjement i First Lego League med litt ulik organisering. 

Det ble også i 2015 arrangert julebord i Hammerfest og Kirkenes som var meget vellykket. Det bør være 

en målsetting å få dette organisert i Alta og Vadsø i 2016. 

Vi diskuterer også å komme i gang med en form for leksehjelp ut fra den lave gjennomføringsgraden i 

videregående skoler i Finnmark. 

Vi vil i år gjøre litt om på Årets Tekna-medlem og kalle det Årets Tekna-pris slik at vi kan gi velfortjent 

oppmerksomhet selv om det ikke skulle være til et Tekn-medlem. Det er likevel naturlig at vi prioriterer 

Tekna-medlemmer i den grad det er mulig. 

Arbeidet i Regionsamling og Fagrådsmøter har også i år tatt mye tid.  

4 ÅRSMØTEHELG 

Vi var litt uheldige med planlegging av årsmøte-helgen i 2016 pga tidlig påske og gjennomføring av 

Finnmarksløpet. Men vi håper likevel på et hyggelig møte i Karasjok  

5 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 

Årsresultatet er meget bra, se regnskap i eget dokument. Det gode resultatet skyldes dels at vi ikke har 

hatt nok egne kostnadsførende aktiviteter samt at deltakelse i region og fagråd samt R-møte dekkes av 

sentrale midler. 

 

  Bernt Nilsen 

  leder 

 

 Marianne Lie  Lars H. Rapp Frank Robert Blindheim 

 styremedlem, kasserer styremedlem varamedlem 


