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Innkalling til ordinært årsmøte  
i Tekna Telemark avdeling 

 
 
 
 
 
 
 

Mandag 8. februar 2016 kl. 17.00 
ABB - Amtmand Aalls gate 97, Herøya, Skien 

  



 
Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling 
 
 

Porsgrunn, 25. januar 2015 
 
 
I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært årsmøte.  
 
TID: Mandag 8. februar 2016 kl. 1700 
STED: ABB, Skien – bruk hovedinngangen til ABB EPLS (Amtmand Aalls gate 97) 
 
Før årsmøtet gjennomføres bedriftsbesøket. ABB Group har virksomhet i mer enn 100 land 
og har totalt 150 000. I Norge har selskapet cirka 2 200 ansatte og en årlig omsetning på 
omtrent 10 mrd. kr. ABB er ledende innen kraft- og automasjonsteknologi, og på fabrikken i 
Skien er det flere avdelinger som produserer høyspente og lavspente tavler, 
transformatorkiosker, kabelskap og sikringsbasert materiell. I tillegg er det mye 
servicevirksomhet knyttet til de samme produktene. Vi får en nærmere orientering om 
industrikonsernet ABB og virksomheten i Skien. 
 
Arrangementet avsluttes med årsmøtet med en enkel bevertning. For å ha en viss kontroll på 
antall som ønsker bevertning oppfordres det til å registrere deltakelse på Teknas 
hjemmeside. 
 
DAGSORDEN: 
1. Åpning, valg av protokollfører. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 
2. Årsberetning 2015 
3. Regnskap 2015 
4. Avdelingskontingent – beholdes uendret kr. 200,- 
5. Budsjett 2016 
6. Vedtektsendringer 
7.  Valg 
 
Er det spørsmål eller andre behov kan man ringe på 412 14 636 til distriktskontoret eller 
sende epost til espen.nilsen@tekna.no. 
 
 
Med hilsen 
for styret i Tekna Telemark avdeling 
 
 
Lars Andre Tangerås 
Leder 
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Avdelingslederen har ordet 

 
 

Kjære Tekna-medlemmer 
 

2015 har vært et turbulent år for mange av Tekna sine medlemmer med nedbemanninger og 
omstillinger i ulike virksomheter, særlig knyttet til oljeindustrien. Mange medlemmer har 

trengt hjelp fra Tekna i en vanskelig periode og Tekna har jobbet for å utvikle et bedre tilbud 
til de mange medlemmer som har blitt arbeidsledige. Flere ser verdien av et Tekna-

medlemskap i urolige tider, og vi fortsetter å vokse. I november i 2015 passerte Tekna 
70.000 medlemmer. 

 
Vekst i gjennomsnittslønn i privat sektor i 2015 var på 2,2 prosent. Den moderate veksten 

reflekterer utfordringene i norsk økonomi. Høyest lønnsvekst var det i kommunal sektor med 
3,3 prosent. I statlig sektor var veksten på 1,1 prosent.  

 
Tekna Telemark avdeling har i 2015 avholdt et vidt spekter av arrangementer. Interessante 

faglige møter, kurs og bedriftsbesøk, flere sosiale arrangementer og tradisjonsrike 
arrangementer som vin-aften og torskemiddag var noe av det som sto på programmet.  

 
Fra Teknas samfunnsmidler ble Telemark avdeling tildelt midler som blant annet ble brukt til 

å arrangere First Lego League turnering og bidrag til arrangementet Ingeniørenes dag. Også 
gjennom disse arrangementene forsøker vi å øke rekrutteringen til utdanning innen realfag.  

 
Representantskapsmøte i 2015 ble arrangert på Fornebu i Bærum med 3 representanter fra 

Telemark avdeling. Hovedtema for Tekna-konferansen i 2015 var fremtidens behov knyttet 
til masterutdanning. Konferansen ble arrangert i Oslo i oktober med deltakelse fra kjente 

næringslivsledere og toppolitikere.  
 

Styret i Tekna Telemark avdeling vil også i 2016 forsøke å presentere et bredt program som 
kan nå flest mulig av våre medlemmer. Av programmet på nyåret kan nevnes kurs i 

skismøring, møte om 3D-printing, torskeaften på Wassilioff og bedriftsbesøk på ABB i Skien. 
 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å oppsøke Teknas nettsider, www.tekna.no, hvor det 
finnes mye nyttig informasjon. Der vil man også på hjemmesiden til Telemark avdeling 

(tekna.no/telemark) finne informasjon om alle de lokale arrangementene. 
 

04.01.2016 
Lars Tangerås   
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Styret og tillitsvalgte 

 
Avdelingens tillitsvalgte i 2015 har vært: 
 
Styret  
Leder:   Lars André Tangerås                     
Nestleder   Morten Sundheim Jensen   
Kasserer:     Christian Kierulf 
Styremedlem:  Ola Langeland                       
Styremedlem:  Nils Henrik Eldrup 
Styremedlem:  Monica Trondsen 
Varamedlem:  Luigi Serraiocco 
Varamedlem:   Gunnar Berg 
 
Revisor:    Anette Hoppestad Hardli, Skien kommune 
Vararevisor:  Ragnar Stokke, Yara International ASA 
Valgkomité:   Jan B. Paulsen (leder), Tone Rørvik og Per Olaf Strøm 
 
Sentrale tillitsverv:  Mona Galåen, leder Tekna Kommune og styremedlem i Lønns- og 

interesseutvalget 
 

Studentkontaktenes leder på Høgskolen i Telemark (HiT) i 2015: Kai Roger Abrahamsen 
 

Avdelingen 

 
 

Medlemsutvikling 
Tekna Telemark avdeling består av Teknas medlemmer i Telemark fylke. Avdelingen har et 

ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 
 

Per 31.12.2015 hadde avdelingen 1 469 medlemmer, mot 1 446 året før. Det har dermed 
vært en medlemsvekst på 1,6 % (mot 1,9 % året før). Tekna hadde i 2015 en generell 

medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4,2 %. Avdelingen fikk 85 nye medlemmer, 
hvorav 45 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 62 medlemmer, 

hvorav 36 ble utmeldt og resten flyttet ut. 
 

Ca. 22 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 
50,7 år (opp 0,3 år). Ca. 19 % er 37 år eller yngre og ca 14 % er pensjonister. 

 
Omtrent 86 % av avdelingens medlemmer er altså yrkesaktive. Av disse jobber 76,1 % i privat 

sektor (inkludert Spekter), 6,8 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 10,7 % i 
statlig sektor. 2,3 % er selvstendig næringsdrivende, og 4 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. 

 
Det har vært avholdt ti styremøter i 2015. Også varamedlemmene i styret inviteres til alle 

møtene og tar aktivt del i styrets planlegging av og gjennomføring av aktiviteter.  
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2015 var det andre året med aktiviteter initiert av Tekna Ung i Telemark. Styret har også i 
2015 bestått av Morten Hansen Jondahl (leder), Jens Davidsen, Øyvind Solheim, Mari Vårdal 

Nordhus og Line Opstvedt Melås. Dette er et styre som arrangerer aktiviteter for de som er 
37 år og yngre. Det er Telemark avdeling som finansierer aktivitetene. 

 
Fagrådet for Telemark og Vestfold har vært representert med Ola Langeland fra Telemark 

avdeling. 
 

Avdelingens valgkomité har i perioden bestått av Jan B. Paulsen (leder), Tone Rørvik og Per 
Olaf Strøm. 

 
Det er et mål for styret at man skal ha jevn aktivitet gjennom hele året med en god blanding 

av sosiale arrangementer, foredrag og aktiviteter med et teknisk og teknologisk tema og 
rene kurs som bidrar til personlig utvikling. Dette mener styret at man har klart. 

 

Aktiviteter i 2015 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2020. 
 

Totalt har det vært ca 580 deltakere på 17 gjennomførte arrangementer. Ett arrangement 
har blitt avlyst. 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

13.01.2015 Skismøringskurs 

20.01.2015 Boligkjøperkurs 
26.02.2015 Cybersikkerhet 

15.04.2015 Humleforedrag 
24.09.2015 Smarte strømmålere 

 

Partner i arbeidslivet 

14.12.2015 På jakt etter nye utfordringer 

 

I et internasjonalt arbeidsliv 

I Telemark har vi utenlandsk arbeidskraft, og vi har medlemmer med utenlandsk bakgrunn. I 

tillegg har vi medlemmer som har erfaring fra å jobbe i utlandet. Foreløpig har ikke det ikke 
vært aktuelt med arrangementer under denne paraplyen, men man kan se for seg at det vil 

komme aktiviteter og møter om/for utenlandsk arbeidskraft i Telemark og norsk arbeidskraft 
i utlandet, kulturforståelse, internasjonaliseringstematikk, medlemsinformasjon på engelsk, 

etc. 
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Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

28.04.2015 Fremtidens jernbane 

09.05.2015 Næs jernverksmuseum - familietur 
06.11.2015 Newton Camp i samarbeid med Turistforeningen  

09.11.2015 Titanium-foredag 
 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 

16.09.2015 Forskerkafe på Kafe K i Porsgrunn. Tema var Helse, utvikling og teknologi 
 

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

09.02.2015 Årsmøte Tekna Telemark avdeling – RHI Normag  
19.03.2015 Sponset kulturtilbud – Bjørnov og Sunde 

10.04.2015 Spillkveld på DuVerden med Tekna Ung 
07.06.2015 Aktivitetsdag i Skien Fritidspark – arrangør Tekna Ung 

08.06.2015 Besøk og middag på Admini Notodden 
29.08.2015 Fjelltur til Nare, tur for Tekna Ung 

03.10.2015 Ølsmaking for Tekna Ung 
30.10.2015 Vinaften – Nedre Jønholt gård i Porsgrunn 

 

Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Telemark avdeling har deltatt 

6. og 7. februar Faglig årsmøte 

16. og 17. april Avdelingenes vårsamling på Gardermoen 
8. og 9. mai   Hovedstyrets dialogmøte – i Åsgårdstrand 

22. oktober  Teknakonferansen – Fremtidens mastere 
22. og 23. oktober Avdelingsledermøte, Oslo 
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Økonomi 

Inntektene i fjor ble noe mindre enn forventet. Dette handler om avdelings medlemsvekst. 

Balansen for avdelingen er 310 465 kr på konto (det er forskuddsbetalt 60 000 til Dalen 
Hotell for et større arrangement i juni 2016). 
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Budsjett for Tekna Telemark avdeling 2016   

    

INNTEKTER 
Budsjett 

2015 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 

Avdelingskontingent 241 000 237 861 240 000 

Renter 500 419 400 

Egenandel arrangementer 0 0 0 

Tilskudd (søknader/sponsing) 30 000 0 100 000 

Refusjon av depositum   60 000 

Sum inntekter 271 500 238 280 400 400 

       

KOSTNADER 
Budsjett 

2015 
Regnskap 

2015 
Budsjett 

2016 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 0 0 0 

Partner i arbeidslivet 0 0 0 

I et internasjonalt arbeidsliv 0 0 0 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 128 000 157 221 155 000 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 0 0 0 

Møte medlemmene der de er 95 000 182 414 104 000 

Være tydelig, samlet og åpen 0 0 0 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 38 000 39 149 40 000 

Diverse kostnader 11 000 11 002 11 000 

Disponibelt 0 0 0 

Sum kostnader 272 000 389 786 310 000 

       

Årsresultat -500 -151 506 90 400 

 



Tekna Telemark          

 

ÅRSMØTE 2016 

Valgkomiteens innstilling 

 

Styreleder  Lars A.Tangerås – gjenvalg for 1 år 

Styremedlem  Ola Langeland - ikke på valg 

Styremedlem  Morten S. Jensen - ikke på valg 

Styremedlem  Monica Trondsen - ikke på valg 

Styremedlem  Nils Henrik Eldrup - gjenvalg for 2 år 

Styremedlem  Christian Kierulf - gjenvalg for 2 år 

Varamedlem  Luigi Serraiocco - gjenvalg for 1 år 

Varamedlem  Stian Watn - ny for 1 år 

Varamedlem  Trine Kopperud - ny for 1 år 

 

 

Revisor   Anette H. Hardli - gjenvalg for 1 år 

Vararevisor  Ragnar Stokke - gjenvalg for 1 år 

 

Valgkomitee  Jan B Paulsen - gjenvalg for 1 år som leder 

                               Tone Rørvik - gjenvalg for 1 år 

   Per Olaf Strøm - ny for 1 år 

 

Det skal ikke velges utsendinger til Representantskapsmøtet før i 2017. De som ble valgt i 2015 vil 

være representanter om det innkalles til ekstraordinært Representantskapsmøte. 

Innstillingen er enstemmig og i samsvar med avdelingens vedtekter, § 4.2 Valg, som krever særskilt 

valg av styreleder. Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villige. Styret konstituerer 

seg selv i første styremøte. 

 

                                                    Skien, 19. november 2015 

                                                             Jan B Paulsen 

               Valgkomiteens leder 

Tone Rørvik        Per Olaf Strøm 
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