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Saksliste årsmøte 
 

1. Åpning 

a. Velkommen v/leder 

b. Valg av ordstyrer 

c. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

d. Valg av protokollfører 

e. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

f. Registrering av stemmeberettigede medlemmer 

2. Foreningens virksomhet i 2019 

a. Behandle årsberetning 2019 

b. Behandle regnskap 2019 

c. Behandle revisjonsberetning 

3. Prioriterte oppgaver og budsjett 2019 

a. Behandle forslag til prioriterte oppgaver 2019 

b. Avdelingskontingent - foreslås holdt uendret. 

c. Behandle budsjettforslag 2019 

4. Vedtektsendringer 

a. Endring av vedtekter pga kommunesammenslåing og nye fylkesgrenser. 

b. Forslag om at styret, og ikke valgkomiteen, utnevner festkomité. 

c. Forslag om mer fleksibel formulering for styrets sammensetning. 

5. Innkomne saker 

Ingen innkomne saker denne gangen. 

6. Valg 

For kandidater 

● Styre 

○ Leder 

○ Nestleder 

○ Kasserer 

○ Styremedlemmer og varamedlemmer 

● Festkomité 

● Revisorer 

● Valgkomité 
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Avdelingen  

Tekna Drammen avdeling besto i 2019 av Teknas medlemmer i Buskerud, med unntak av 

Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Avdelingen har et ansvar for at foreningens 

aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

31. desember 2019 hadde Tekna som helhet 81.742  medlemmer. Dette er en nettovekst fra 

31. desember 2018 på 5229 medlemmer. I prosent var økningen i 2019 på 6,8% mot 3,9% året 

før og 2,0% året før det igjen. 

Drammen avdeling hadde ved årsskiftet kommet opp i 2427 medlemmer. Avdelingen har hatt 

en brutto økning på 260 medlemmer, men 75 medlemmer har meldt overgang til andre 

avdelinger og 50 medlemmer er frafalt av andre grunner. Netto vekst i 2018 er på 135  

medlemmer. Vi har en høyere økning enn i fjor, da var veksten på 3,4%, mens den i år er på 

5,9%. Det er noe lavere enn for Tekna som helhet - der er veksten samlet sett på 6,8% og på 

7,5% hvis man ser kun på ordinære medlemmer. 

606 av medlemmene i Drammen avdeling er kvinner (25%), 1821 er menn. 676 – ca 27,8 % – 

er i Tekna-ung-alder. Ledighetsprosenten både for Drammen avdeling og for Kongsberg 

avdeling ligger nå på  0,7% – en nedgang fra fjorårets 1,9% for de to avdelingene sett under 

ett. Merk at disse tallene er basert på medlemmer som selv har meldt inn til Tekna om endring 

i ansettelsesforhold. 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Drammen avdeling har i 2019 bestått av leder Jon Dag Evensen, nestleder 

Marte Lise Aashamar, kasserer Paal Wollert Johansen, styremedlemmene Ljuba Walther, 

Marie Rekve, Dag Fjeld Edvardsen og Jørgen Tande samt varamedlem Aneta Knoll.  

Tekna Drammen har en egen festkomité; denne har i 2019 bestått av leder Dag Roar 
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Wennberg og styremedlemmene Ljuba Walter, Kristin Tyldum Kjøglum og Trond Clausen.  

Tekna Ung har i 2019 i hovedsak bestått av Marie Rekve. Etter at det ble sendt ut mail til 

deltagere på Tekna Ungs arrangementet Humorgalla, var det seks personer som meldte 

interesse for å bli med i Tekna Ung Drammen. Det ble arrangert et “bli kjent / 

informasjonsmøte” for de som meldte interesse onsdag 27. november.  

Styret har i perioden hatt 10 styremøter, inkludert to fellesmøter med Kongsberg avdeling. 

Det har også vært to møter med NITO, der fellesarrangementer for Tekna Kongsberg, Tekna 

Drammen og NITO har vært diskutert.  

Valgkomiteen har i år bestått av Elisabeth Fretheim, Mari Aass og Emilie Aune. 

Avdelingens aktiviteter i 2019 

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

overordnede strategi, Tekna 2020. Aktiviteten i 2019 har vært høy, med 27 arrangementer mot 

fjorårets 21. 

Totalt har det vært 648 påmeldte på de 27 gjennomførte arrangementene. Når vi legger til 

ledsagere der dette har vært åpnet for, kommer vi til et samlet antall på 755. Da er ikke NITO-

medlemmer på fellesarrangementer inkludert, kun påmeldingene gjennom Teknas kurssystem. 

I tillegg vet vi at en del medlemmer fra Drammen har deltatt på kurs og annet der Tekna 

Kongsberg avdeling eller Tekna sentralt står som hovedarrangør. Antallet avmeldinger i siste 

øyeblikk samt påmeldte som ikke møter opp er fortsatt en utfordring. Antall deltakelser 

innledningsvis i dette avsnittet er etter at avmeldinger er registrert, men fanger ikke opp 

manglende oppmøte. 

Bedriftsbesøk 

I januar var det bedriftsbesøk hos Conexus i Drammen. Der møtte vi Steinar Evensen, som 

fortalte om hvorfor Conexus har lykkes internasjonalt, og hvordan det startet ved at han lyktes 

i å bygge opp bedriften som gründer.  

Den 10. september dro vi sammen med NITO til Hønefoss for å besøke Norsk Titanium. 

Titanlegeringer brukes i flyindustrien til spesielt påkjente komponenter. Disse blir normalt 

maskinert ut fra tykke emner slik at prosessen genererer svært mye skrap. Norsk Titanium har 

etablert en prosess hvor emnene bygges opp “near to net shape” ved TIG-sveising. 

Skrapmengden som genereres ved sluttbearbeiding er derfor vesentlig redusert. Norsk 

Titanium representerer et meget avansert internasjonalt miljø. 

I desember besøkte vi Drammens Tidende. Politisk redaktør Hege Breen Bakken holdt et 

innlegg om Drammens Tidende historie, hvilke saker som engasjerer, utvikling i bransjen og 

hvilke utfordringer som avisen står overfor i dag. Hun tok oss også med på en omvisning i 

lokalene hvor vi fikk møte noen av journalistene samt frontsjefene på nettdesken. De fortalte 

oss litt om hverdagen i en lokalavis som Drammens Tidende. Matservering fra Peppes Pizza. 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

I november gjentok vi suksessen fra tidligere år med kjemisk juleverksted for barn på 

Drammen videregående skole. Ungene fikk lage hjemmelaget hudkrem som de kunne gi til 

familie og venner i julegave, samt forske seg frem til bruspulverkvalitet med optimal 
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smakssammensetning. Videre ekstraherte de prøver av sitt eget DNA, en prosedyre som 

kanskje var litt for komplisert for de yngste. En nesten-kjemiker og en tidligere instruktør sto 

for den praktiske gjennomføringen. Ivrige foreldre deltok også, og det var stor enighet om at 

dette var vellykket også i 2019. 

Arbeidslivet 

I samarbeid med NITO arrangerte vi i mai et foredrag av Petter Bakken med tittelen 

Hersketeknikker. Det var et populært kurs med til sammen 100 deltakere. På kurset lærte vi 

om de vanligste hersketeknikkene, og hvordan vi kan avsløre og motstå dem. Vi lærte om 

kommunikasjon, og om hvordan ens egen væremåte og reaksjonsmønster fremmer eller 

hemmer god kommunikasjon. 

Medlemsskolekurs 27. august kan også plasseres i denne kategorien og hadde også Petter 

Bakken som kursholder. Denne kvelden handlet det om Kunsten å samarbeide i flate 

organisasjoner. Kurset ble gjennomført etter klassisk mønster for medlemsskolekursene med 

en felles middag først og så kurs over tre timer inkludert pauser. Kvelden var lagt opp med en 

god del dialog og aktivitet.  

I oktober var det anledning til å delta på nok et medlemsskolekurs. Normalt er det et pr 

semester, men vi hadde utsatt et fra våren. Temaet den 17.oktober var Motivasjon og ledelse, 

og Stein Wesenberg ledet deltakerne kyndig gjennom kveldens program. 

Noen arrangementer kunne egentlig plasseres i ulike kategorier. Gi faen kurs for flinke 

piker er et sånt eksempel. Det gikk av stabelen 22. oktober og selv om invitasjonen ble sendt 

ut kun til kvinnelige medlemmer, hadde vi et påmeldingstall på 60, hvilket er svært høyt når 

det ikke er anledning til å ha med ledsagere. Helt overraskende var ikke oppslutningen, dette 

temaet har nemlig vært svært populært i Tekna-avdelinger over hele landet. 

Samfunnets utfordringer 

IKT-sikkerhet var tema på møte med Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM) på Danvik Konferansesenter den 14. mars. Utfordringene usynlig, ubegripelig og 

uhåndterlig ble illustrert gjennom en rekke eksempler. Alle deltagerne fikk litt å tenke på både 

når det gjelder egen IKT-sikkerhet og hvordan vi også har et anvsar for å håndtere denne 

typen informasjon på vegne av bedriften vi jobber i. 

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

Dette er overskriften både for sosiale arrangementer og for f.eks. årsmøtet. Årsmøtet 2019 

ble avholdt 13. februar i Skur 1 med en formell del, en middag og en presentasjon ved Jo 

Sellæg av lokalhistorien for denne delen av byen. 

Årets første arrangement, den 7. januar, var skismørekurs hos Bjørn Myhre Sport. Her fikk 

de 9 deltagerne mye nyttig informasjon om hvordan skiene skal rengjøres og stelles, og om 

hvordan ny smurning bygges opp. Kurset omhandlet både hvordan ski skal få best mulig gli 

for skøyting og hvordan man oppnår godt feste under varierende forhold. 

Hvorfor er fysisk aktivitet viktig for hjernen var tema den 11.mars. Hjerneforsker Ole 

Petter Hjelle, også kjent som mosjonslegen, fortalte på en engasjerende måte hvordan vi med 

enkle midler både kan oppnå et bedre og lengre liv samtidig som vi som vi vedlikeholder vårt 

viktigste organ. Kurs i samarbeid med NITO. 
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Tekna Ung arrangerte Buldrekurs for nybegynnere på Klatreverket i Drammen tirsdag 30. 

april. Til stor suksess, ble det servert en banan, smoothie og bar til alle deltagerne før 

buldringen startet. Da fikk de som kom rett fra jobb i seg litt mat før treningen. Alle seks som 

hadde meldt seg på møtte opp. Uken etter, tirsdag 7. mai var det et buldrearrangement åpent 

for alle Tekna medlemmene. Her var det seks deltagere, inkludert kursholder.  

Tekna-medlemmer fikk også en mulighet til å delta på en guidet tur fra Bragernes Torg til 

Spiraltoppen 12. juni. Dette var en dag da værmeldingen var nokså avskrekkende, men både 

guide og sporty deltakere gjennomførte likevel. 

Den 21. mai var det omvisning i Ekebergparken, Oslo for å se på et utvalg av de skulpturer 

og kunstverk som er samlet der. De fleste kom med buss som var satt opp fra Drammen, mens 

noen få sluttet seg til gruppen på Ekeberg. På vår halvannen times vandring gjennom skogen 

var vi innom et tyvetalls kunstverk, noen klassisk vakre og noen tankevekkende. En fin 

vårkveld som frister til gjentagelse. 

17. september var det tilbud om nok et foredrag i samarbeid med NITO. Tittelen var 

Prestasjonsfremmende kosthold og klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør sto for det 

faglige innholdet. Plassene som var forbeholdt Tekna-medlemmer ble raskt fylt opp. 

Ingressen “Ønsker du å prestere bedre på jobb og ha overskudd i hverdagen? Få råd om 

hvordan kostholdet påvirker hjernen og prestasjonsevnen.” appellerte tydeligvis til mange. 

Søndag 22. september ble det gjennomført en tur til Høyt og Lavt parken med transport 

tur/retur Drammen. Det ble satt av omtrent tre timer med tid til klatring, før alle fikk servert 

pizza og brus i parken. Alle deltagerne som var påmeldt møtte opp.  

Søndag var også ukedagen for dansekurs: 27. oktober kom Ewa Trela fra Skal vi danse på 

besøk til Drammen med en introduksjon til latinsk dans. Dette ble så vellykket at deltakerne 

ønsket et oppfølgingskurs. Kanskje blir det også mer av denne sorten. 

Når Haandbryggeriet flytter til nye lokaler, følger gjerne Tekna Drammen avdeling på med 

et besøk. 15. november stilte 25 deltakere opp for omvisning på ny adresse inkludert  

smaksprøver og tapas samt mulighet til å forlenge kvelden på egen regning i 

Haandbryggeriets pub Skur 4. 

Tekna Ung inviterte til pizza på Grua og teaterforestillingen “Humorgalla” 20. november. 

Arrangementet ble fulltegnet med 30 medlemmer etter vi åpnet opp for at alle utenom Tekna 

Ung også kunne melde seg på de siste plassene som var ledig. På minglingen på Grua og før 

forestillingen ble de påmeldte bedre kjent og vi fikk vist synlighet blant de yngre 

medlemmene. Forestillingen med Else Kåss Furuseth, Nils-Ingar Aadne og Tore Sagen på 

scenen gjorde at kvelden ble avsluttet med latter og humor fra samtlige tilskuere.  

Festkomiteen har i 2019 arrangert følgende aktiviteter: 

Årsfesten ble avholdt 08.03. med middag og etterfølgende dans i Børsen, 58 deltagere. 

Øl- og akevittsmaking ble i år lagt til Rekord Bar med foredrag av Gustav Jørgensen, 29 

deltagere. 

Etter at «Christiane» ikke lenger tar charterturer har vi lett etter alternativer, og heldigvis fikk 

vi elvebåten MS Drammen, som var kommet i drift igjen en periode, men dessverre innstilte 
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i år. Vi fikk chartret den nest siste turen på elva opp til Mjøndalen med guide en varm og 

nydelig sommerkveld 20. juni, med 51 deltagere. 

Vinaften ble arrangert 27.09 i vårt «stamsted» Frimurerlogen, med tema "Uvanlige, men 

lovende vinland". Guide i år var Frank Røstgård. En stor forsamling på 65 pers fikk noen nye 

bekjentskaper av både nykommere og mindre kjente, men gode klassikere fra bl.a. Libanon. 

Klimaendringene har gjort England til overraskelsen blant musserende viner – og har blitt 

konkurrent til selveste Champagne. 

Torskeaften ble i henhold til tradisjonen avholdt 01.11, også den i Frimurerlogen med 55 

deltagere – ny rekord. Torskeordenen var i år 50 år. En rekke nye ansikter (og, ser vi: 

torskeorden-aspiranter) har meldt seg på dette arrangementet, som er en av vår avdelings store 

tradisjoner. 

Det har vært meget godt oppmøte på alle arrangementene, og spesielt interessant å møte en 

rekke nye ansikter. 

 Følgende arrangementer har vært gjennomført: 

 08.03            Årsfest                  Deltagere:    58 

10.05            Øl- og akevittsmaking       "                29 

20.06            Båttur                              "                51 

27.09            Vinaften                       "       69 

01.11            Torskeaften                  "       55 

 

Sentrale aktiviteter i 2019 

Avdelingen har vært representert på mange arenaer der Tekna har samlet medlemmer for 

opplæring, dialog eller beslutningsprosesser.  

Introduksjonskurs for tillitsvalgte 9. april 

Tekna ønsker å tilby de tillitsvalgt kompetansen de trenger for å utføre vervet sitt. 

Introduksjonskurset som streames fra Oslo er en del av grunnopplæringen for tillitsvalgte og 

invitasjonen går ut til både bedriftsgruppene og avdelingsstyrene med komiteer. Alle 

seksjonene i Tekna presenteres sånn at kursdeltakerne sitter igjen med en god oversikt. Det er 

lagt opp til middag i forkant og pauser underveis, sånn at de som samles på ulike steder i 

landet også får anledning til å bli kjent med hverandre. I Drammen var det deltakere både fra 

Drammen og Kongsberg. 

Representantskapsmøtet, Molde, 12.-14. juni 

Teknas representantskapsmøte 2019 ble gjennomført på Scandic Seilet i Molde, 14.-16. juni 

2019. Fredag var det velkomst og politisk kafé. Det formelle R-møtet startet lørdag 15. juni 

kl. 08:30 og  ble avsluttet søndag 16. juni kl. 14:45. Møtet hadde en omfattende agenda og 
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gjorde også vedtak basert på FNs bærekraftsmål. Mandag inviterte Tekna Molde til fjelltur for 

delegater som hadde anledning til å bli en ekstra dag. Det var en veldig hyggelig avslutning på 

helgen. Vi hadde strålende solskinn. Protokollen fra møtet ligger her. 

Avdelingsledermøtet, Scandic Oslo Airport Gardermoen, 18.-19. oktober 

På Avdelingsledermøtet har hver Tekna-avdeling to representanter og Drammen avdeling 

stilte som vanlig opp. 22 avdelinger var representert med til sammen 32 deltakere, i tillegg 

deltok presidenten, representanter fra ulike Tekna-komitéer, diverse gjester samt noen Tekna-

ansatte. 

Leder for Avdelingsutvalget Terje Amundsen ønsket velkommen. Deretter holdt Teknas 

president, Lise Lyngsnes Randeberg et innlegg om Teknas mål og hvordan 2019 er 

“Tillitsvalgtes år”. 

En viktig del av Avdelingsledermøtet er å utveksle erfaringer mellom avdelingene. Fem 

avdelinger fortalte om lokalt arbeid: 

● Renate Døving Osvik, Tekna Ung Tromsø fortalte om konseptet “Tekna-X” 

● Frøydis Bjerke, Tekna Oslo avdeling fortalte om politisk kafé. 

● Beate Lilleengen Bergan, Tekna Hedmark avdeling, fortalte om Newton-rom og 

praktisk realfag. 

● Henrik André Scheide, Tekna Ung Bergen fortalte om lokalt arbeid. 

● Rune Storvold, Tekna Tromsø avdeling fortalte om årshjulet som styret jobber etter. 

 

Etter presentasjonene var det gruppearbeid før vi samlet oss til middag med prisutdelinger og 

underholdning. Middagen var felles for Avdelingsledermøtet og Tekna Ung Landssamling 

som foregikk i parallell (se nedenfor).  

Lørdag behandlet Avdelingsledermøtet forslag til prioriterte oppgaver for Tekna i 2019-2020. 

Blant områdene avdelingsutvalget skal fokusere på er tilbudet til medlemmer som ikke har 

bedriftsgruppe, Tekna Ung, bærekraft, medlemmer som går av med pensjon og 

standardisering av styrearbeid/innføringsprogram/arrangementsplanlegging i avdelingene. 

 

Deretter var det valg av Avdelingsutvalg og valgkomité. 

 

Avslutningsvis informerte Generalsekretariatet om “Tillitsvalgtnett”, et verktøy for 

tillitsvalgte samt  oppfølging av fjorårets gruppearbeid. Det er lansert en Podkast, kalt “Tekna 

Ni til Fem”, med et spenn av temaer som burde være noe for en hver. 

Tekna Ung Landssamling,  Scandic Oslo Airport Gardermoen, 18.-19. oktober 

Fra Tekna Ung Drammen deltok Marie Rekve og Kai Roger Abrahamsen på Tekna Ung 

Landssamlingen på Gardemoen. Dag én fulgte Tekna Ung programmet til 

avdelingsledermøtet, mens dag to hadde Tekna Ung sitt eget program.  

Sesjonen startet med et spennende foredrag om hvordan Tekna Ung henger sammen med 

resten av Tekna. Deretter var det satt av mye tid til erfaringsutveksling mellom de tillitsvalgte 

i Tekna Ung.  

https://www.tekna.no/globalassets/filer/r-motet/protokoll-r-mote-2019.pdf
https://soundcloud.com/ni-til-fem
https://soundcloud.com/ni-til-fem
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Det var interessant og nyttig å bli kjent med de andre Tekna Ung avdelingene. Vi fikk mange 

gode tips til hvordan vi kan bygge opp et Tekna Ung i Drammen og mange spennende ideer 

på arrangementer vi kan gjennomføre.  
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Årshjulet 2019 

 

Dato Aktivitet Sted 

07.01. Skismørekurs Bjørn Myhre Sport 

24.01. Bedriftsbesøk hos Conexus Conexus, Drammen 

13.02. Årsmøte Skur 1, Drammen havn 

08.03. Årsfest Børsen 

11.03. Hvorfor er fysisk aktivitet viktig for hjernen Scandic Hotel Ambassadeur  

14.03. IKT sikkerhet: Usynlig, ubegripelig og 

uhåndterlig? 

Danvik Konferanse og Catering, 

Drammen 

30.04. “Buldring”, klatring i lav høyde uten sikring Klatreverket 

07.05. “Buldring”, klatring i lav høyde uten sikring Klatreverket 

10.05. Øl og akevitt - en kjærlighetshistorie Rekord bar 

14.05. Hersketeknikker Scandic Hotel Ambassadeur 

21.05. Skulpturvandring i Ekebergparken Ekebergparken, Oslo 

12.06. Fra Bragernes Torg til Spiraltoppen (NITO 

samarbeid)* 

Bragernes Torg 

20.06. Tekna-tur på Drammenselva Drammenselva 

27.08. Kunsten å samarbeide i flate organisasjoner 

(medlemsskolekurs) 

Scandic Hotel Ambassadeur 
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10.09. Bedriftsbesøk Norsk Titanium (NITO 

samarbeid)* 

Norsk Titanium AS, Hønefoss 

17.09. Prestasjonsfremmende kosthold Scandic Hotel Ambassadeur 

22.09. Tur til Høyt og Lavt Høyt og Lavt, Steinsholt 

27.09. Vinaften Frimurerlogen 

17.10. Motivasjon og ledelse Tollboden hotell 

22.10. Gi faen-kurs for flinke piker Scandic Hotel Ambassadeur 

27.10. Latinsk dans med Ewa Trela Aronsløkka skole 

01.11. Torskeaften 2019 Frimurerlogen 

15.11. Besøk på Haandbryggeriet Haandbryggeriet AS 

20.11. Tekna Ung: Humorgalla Drammen Teater 

27.11. Kjemisk Juleverksted Drammen Videregående skole 

28.11. Programmering i skolen (samarbeid DTF)* Kompetansesenter for barnehage, 

skole og oppvekst 

09.12. Bedriftsbesøk Drammens Tidende Drammens Tidendes lokaler 

* arrangementer der samarbeidsforeninger er arrangør 

 

 

Økonomi 

Avdelingen har i 2019 fått inn kr. 476.474,- i medlemskontingent og gått med underskudd på 

kr. 41.219,- Likviditeten er særs god, med kr. 941.648,- på konto.  
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Vedlegg 2 – Regnskap 2019 

 

 

2019   Budsjett Regnskap 

    Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter 

Styrets arrangement   150 000  213 209 

Festkomiteens 

arrangement   210 000  243 895 

Medlemskontingent 460 000   476 474  

Renter & gebyr         200 300 388 308 

Diverse      5 000 2 300  

Styret     50 000  52 398 

Tekna UNG   50 000  10 571 

Resultat    -5 100   -41 219 

 Sum   465 300 465 300 479 162 479 162 

      

      

Status    31-des-19 31-des-18 

Bank     941 648   982 868 

            

Resultat             -41 219 

Sum     941 648   941 648 
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Vedlegg 3 – Avdelingens oppgaver 

Teknas visjon & verdigrunnlag 

 

Tekna Drammen avdeling legger til grunn Teknas visjon og verdigrunnlag som lyder: 

 

● Tekna skaper fremtiden 

● Tekna skal være: Troverdig – Nyskapende – Modig 

 

Teknas måldokumenter ligger til grunn også for avdelingens arbeid. Vil du se mer på dem, så 

kan de finnes her. 

Målsetninger for Tekna Drammen avdeling 

Tekna Drammen avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 

utvikles lokalt. Tekna Drammen avdeling skal være den samlende forening for dem med 

høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning i lokalmiljøet og regionen. Vi opptrer troverdig, 

og søker å være nyskapende og modig. Vi gir inspirasjon, skaper motivasjon og arrangerer 

populære kurs til glede for våre medlemmer og andre. 

Avdelingens grunnprinsipper 

• Opptre samlende og gi medlemsnærhet.  

• Gjennomføre faglige og sosiale arrangementer.  

• Delaktighet både lokalt og regionalt.  

• Aktivt engasjere og rekruttere. 

• Innby til etikk, tillit og trygghet.  

• Fremme litt lek, mye moro og livslang læring. 

Organisasjon 

Avdelingen skal ha en organisasjon som gjør at dens arbeid sikres effektivitet. 

Arbeidsfordelingen i styret er som følger: 

Leder 

● Koordinator mot Tekna sentralt. 

● Koordinator for avdelingens aktiviteter. 

● Mottar post til avdelingen. 

● Innkaller til styremøter i samarbeid med distriktskontoret (DK). 

Nestleder 

● Støtter opp om lederen og lederens aktiviter. 

● Mediakontakt. 

https://www.tekna.no/globalassets/filer/organisasjon/teknas-lover-vedtekter/teknas-maldokumenter-2019.pdf
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Kasserer 

● Økonomiansvarlig for avdelingen. 

● Undersøker mulighetene for økonomisk støtte fra Tekna sentralt. 

● Lager årsregnskap og budsjettforslag. 

● Gir en halvårlig presentasjon av økonomistatus, samt rapporterer til styret ved 

drastiske og/eller uforutsette endringer i forhold til budsjettet. 

Referent 

● Skriver møtereferat fra styremøtene. 

Styremedlemmer 

● Andre oppgaver knyttet til Teknas arbeid mellom samtlige styremedlemmer på det 

konstituerende styremøtet. 

Valgkomité 

● Det er valgkomiteen som er ansvarlig for innstilling til alle verv, unntatt valg av ny 

valgkomite, som styret er ansvarlig for. 

Festkomité 

● Gjennomfør og videreutvikle de sosiale arrangementene, med formål å rekruttere nye 

og beholde eksisterende medlemmer 

● Arrangere årsfest, vinkveld og torskeaften 

● Utvikle nye arrangementer 

● Festkomiteen rapporterer til styret 

Distriktskontorleder (DK Buskerud)  

DK-leder er ansatt fra sentralt hold og jobber tett med lokalavdelingen i sitt distrikt. DK-

lederens oppgaver i forhold til avdelingene er å være: 

● Rådgiver for avdelingenes tillitsvalgte. 

● Administrativ støtte (ikke sekretær) til avdelingenes tillitsvalgte / grupper (som for 

eksempel Tekna Ung). 

● Arrangementsbistand med kulturelle og sosiale møter i regi av avdelingene.  

● Arrangementsansvarlig for Hovedstyrets møterunder. 

● Holde ájour de lokale hjemmesider.  

● Den som vedlikeholder medlemsregisteret mht. lokale avdelingsverv. 

● Samtidig har DK-ledere, med unntak av Trondheim og Oslo, i tillegg ansvar for støtte 

til studenter og studentrekruttering.  

● DK-lederne skal også i noen grad bidra til arbeidet på lønns- og interessesiden.  
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Prioriterte oppgaver for 2020 

Tekna 2024-strategien har overskriften “Teknologi og kompetanse for fremtidens arbeidsliv”. 

Punktene nedenfor er alle områder innenfor denne strategien. 

 

● Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 

● Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

● Økt rekruttering til Tekna-fagene 

● Attraktive faglige og sosiale nettverk 

● Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

● Bærekraftig samfunn - som deltema eller gjennomgående i alt vi gjør 

Når det gjelder arrangementer som vil inngå i å gi tilbud til medlemmene innenfor disse 

kategoriene, så planlegger Tekna Drammen blant annet følgende typer i 2020: 

● familiearrangementer 

● populærvitenskapelige foredrag 

● inspirere barn og ungdom gjennom målrettede arrangementer 

● tradisjonelle og nye sosiale arenaer 

● faglig inspirerende bedriftsbesøk og foredrag 

● foredrag som bidrar til medlemmenes personlige utvikling 

● relevante foredrag for geografisk området 
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Vedlegg 4 – Budsjett 2020 

Budsjettet for 2020 er satt opp etter samme mal som fjorårets. Når arrangementer registreres i 

Teknas kurssystem, vil de bli kategorisert i mer detalj. Både de faglige og de i hovedsak 

sosiale arrangementene vil være knyttet til de prioriterte oppgavene. Blant de faglige 

arrangementene, som styret står for, har vi f.eks. relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 

og økt rekruttering til Tekna-fagene (gjennom arrangementer som vekker interesse og 

inspirasjon) samt selvfølgelig attraktive faglige nettverk. Styret er også ansvarlig for en del 

arrangementer som er sosiale, populærvitenskaplige heller enn Tekna-faglige, sportslige osv. 

Festkomitéarranementer dekker hovedtyngden av de rent sosiale, ofte tradisjonelle 

arrangementene.  

Tekna Ung er på vei opp i aktivitet og planlagt aktivitet så langt er i hovedsak av sosial 

karakter, men Tekna Ung er på ingen måte begrenset til denne typen arrangementer. 

Hovedtanken er at de skal fokusere på aktivitet og temaer som er relevant for medlemmer til 

og med 37 år. 

 

2020   Budsjett 

    Inntekter Utgifter 

Styrets arrangement   220 000 

Festkomitéarrangement   210 000 

Medlemskontingent 480 000   

Renter & gebyr 400 350 

Diverse     5 000 

Styret     55 000 

Tekna Ung   50 000 

        

Resultat             59 950  

 Sum   540 350 540 350 
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Vedlegg 5 – Valg 

 

Verv 

 

2019 Til valg 2020 

   

Styret:   

Leder Jon Dag Evensen Jon Dag Evensen 

Nestleder Marte Lise Aashamar Marte Lise Aashamar 

Kasserer Paal Wollert Johansen Paal Wollert Johansen 

Styremedlem Dag Fjeld Edvardsen Dag Fjeld Edvardsen 

Styremedlem Marie Rekve Aneta Knoll 

Styremedlem Ljuba Walther Tord Bjørnsen 

Styremedlem Jørgen Tande Anders Ekberg Nymark  

Varamedlem Aneta Knoll - 

   

   

   

R-møte delegater: Jon Dag Evensen Nye velges neste år 

 Marte Lise Aashamar  

 Paal Wollert Johansen  

 Dag Fjeld Edvardsen  

   

Vara: Paal Wollert Johansen  

 Dag Fjeld Edvardsen  

 Emilie Aune  

 Kristin Tyldum Kjøglum  

   

Revisorer: Unni Horne Unni Horne 

 Anita Tveiten Anita Tveiten 

   

Festkomité: Dag Roar Wennberg Dag Roar Wennberg 

 Trond Clausen Trond Clausen 

 Ljuba Walther Ljuba Walther 

 Kristin Tyldum Kjøglum  

   

Valgkomité: Mari Aass Mari Aass 

 Elisabeth Fretheim Elisabeth Fretheim 

 Emilie Aune Emilie Aune 
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Vedlegg 6 – Vedtekter Tekna Drammen  

 

 

 Vedtekter 
 
 for 
 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Drammen avdeling  
 
 

§ 1 Formål 
Avdelingen skal bidra til å oppfylle Tekna formål, jf. Teknas lover § 2.  

 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles på det lokale plan. 
 
§ 2 Mandat og omfang  
 
2.1. Mandat 
Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag 
i sitt arbeid. 
 
Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig 
berører medlemmene på det lokale plan.  
 
Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna 
underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og 
opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal 
bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan. 
 
Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre 
avdelinger danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedteker for 
Fagutvalget og Faglig årsmøte.  

 
2.2 Omfang 
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 
forening i Buskerud fylke med unntak av Kongsberg, Flesberg, Rollag samt 
Nore og Uvdal. 
 
§ 3 Organisasjon 
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8.  
 
3.1 Årsmøte 
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: 
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▪ godkjenne innkalling og dagsorden 

▪ velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 

▪ registrere stemmeberettigede medlemmer 
▪ behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 

▪ behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver 
▪ fastsette avdelingens kontingent 
▪ behandle styrets forslag til budsjett 
▪ behandle saker som er lovlig innmeldt 
▪ foreta valg, som angitt nedenfor 

 
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. 
 

Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for 
medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til 
behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og 
saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er 
tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 
det er lovlig innkalt og minst 15 av medlemmene møter. 
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det 
kreves av minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til 
saksdokumenter. Tid og sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og 
saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst 
to uker før det ekstraordinære årsmøtet. 
 
Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til 
avdelingens medlemmer og Teknas generalsekretariat.  
 

Valg 

Årsmøtet velger et styre for avdelingen. Leder, nestleder og kasserer samt 4 
styremedlemmer velges i nevnte rekkefølge, og alle velges for ett år. Det er 
også anledning for å velge inntil to varamedlemmer. Alle medlemmer er pliktig 
til å motta valg, jf. Teknas lover § 6. 
 
Årsmøtet velger 2 revisorer og valgkomité. Funksjonstiden er ett år. 
 
Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas 
representantskap, jf. Teknas lover § 14. 
 
Årsmøtet velger representanter til festkomitéen. 

Vedtak 

Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På 
årsmøtet kan det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i 
innkallingen. 
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Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre 
annet er angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5. Også 
styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre 
fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning. 
Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til 
et annet medlem. Hvert medlem kan kun ha to fullmaktsstemmer i tillegg til sin 
egen stemme. 
 
3.2 Styret 
Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og fire øvrige 
styremedlemmer.  
 
Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. 
 
Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om 
utført arbeid i valgperioden. Styret skal orientere medlemmene om sin 
virksomhet.  
 
Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med 
regnskap om forrige års virksomhet, jf. Teknas lover § 12. 
 
Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i 
styret med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte 
styremedlemmer.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, 
er til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet 
er lederens stemme avgjørende. 
 
Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. 
Styret kan søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for 
distriktskontorene. 
 
§ 4 Økonomi 
Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes 
og behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med 
Teknas lover § 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse. 
 
§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning 
For endringer i vedtekter må skriftlig forslag være brakt inn for styret senest en 
måned før et årsmøte for å kunne bli behandlet på dette. For endringer i 
vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal 
være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må godkjennes av Teknas 
hovedstyre for å være gyldig.  
 
Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med 
samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to 
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påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et 
ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære 
årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt 
av Teknas hovedstyre. 
 

-----o0o----- 
 
Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 09.02.2018 og godkjent av Teknas 
hovedstyre 03.05.2018 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser 
vedtekter vedtatt av årsmøtet 17.02.2017 og godkjent av Teknas hovedstyre 15.05.2017. 
Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes 
av Hovedstyret. 

 
 

--------ooo0ooo-------- 
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Vedlegg 7 - Forslag til endring av vedtekter 

2.2 i § 2 Mandat og omfang 

 
Hver avdeling omfatter et sett av kommuner. Nye medlemmer plasseres automatisk i 
en avdeling basert på folkeregisteradresse. Medlemmer kan alikevel velge en annen 
avdelingstilknytning dersom de ønsker det. Avdelingenes vedtekter inneholder 
informasjon om hvilke kommuner de omfatter. På grunn av sammenslåing av 
kommuner og nye fylkesgrenser er det nødvendig å endre en formulering i 
vedtektene.  
 
Tekst i Tekna Drammen avdelings vedtekter i dag: 
 

2.2 Omfang 
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 
forening i Buskerud fylke med unntak av Kongsberg, Flesberg, Rollag samt 
Nore og Uvdal. 
 

Forslag til ny tekst:. 
 

2.2 Omfang 
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig i 
kommunene Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Lier, 
Modum, Nes, Ringerike, Sigdal, Øvre Eiker og Ål i Viken fylke. 
 

Bakgrunnen for forslaget: 

• Røyken og Hurum inngår nå i Asker kommune og sogner derfor til Tekna Oslo 
avdeling. Vi har blitt enige med Oslo avdeling om at denne inndelingen avgjør 
plassering av nye medlemmer i tiden framover. Eksisterende medlemmer blir i 
Drammen avdeling, dersom de ikke selv ønsker noe annet. 

• Tidligere Svelvik kommune vil inngå i Drammen og nye medlemmer fra det 
området vil plasseres i Drammen avdeling. Styret avventer svar fra Vestfold 
avdeling om nåværende medlemmer (en håndfull personer). 

• Kommunene Jevnaker og Lunner inngår i Viken fylke. I denne omgang gjøres 
det imidlertid i samråd med Gjøvik avdeling ingen endring på tilknytningen for 
medlemmer derfra. Dette er basert på tilknytning, regionalt samarbeid, 
transport osv.  

I tillegg nevner vi for orden skyld at Tekna Kongsberg avdeling hadde Sigdal og Øvre 
Eiker i sine vedtekter. Det var ikke korrekt ut fra kommunefordelingen i Teknas 
medlemssystem. Kongsberg avdeling har nå endret. Dette vil ikke ha noen praktisk 
betydning for medlemmene. 

3.1 Valg i §3 Organisasjon 

I Vedtektene §3 Organisasjon punkt 3.2 Styret står det: 
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Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i  
styret med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte 
styremedlemmer.  

Styret i Tekna Drammen har nedsatt en komité som representerer Tekna Ung. Det er 
kommet inn forslag om at det vil gi en ytterligere tilnærming til standardvedtektene 
om også festkomiteen oppnevnes av styret og ikke velges på årsmøtet. 

Endringen må eventuelt gjøres §3 Organisasjon punkt 3.1 Årsmøtet i seksjonen 
Valg. Innkommet forslag: 

Setningen: “Årsmøtet velger representanter til festkomitéen.” strykes fra 
seksjonen Valg. 

 

3.2 Styret i §3 Organisasjon 

I Vedtektene §3 Organisasjon punkt 3.2 Styret står det: 

Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og fire øvrige 
styremedlemmer. 

I Teknas mønstervedtekter, som de fleste avdelingene nå følger og som Drammen 
har nærmet seg i stor grad, er det følgende formulering: 

Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er 
i tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer. 

Dette gir avdelingen større fleksibilitet, også med tanke på variasjon i styrets 
størrelse i forhold til hvor mye aktivitet som til en hver tid gjennomføres av komiteer 
som f.eks. Tekna Ung. I Tekna Drammen avdelings vedtekter er muligheten for inntil 
to varaer allerede nevnt under Valg i §3 Organisasjon punkt 3.1 Årsmøtet i 
seksjonen Valg. Det maksimale antallet medlemmer i styret med formuleringen fra 
mønstervedtektene er også det samme som Drammen avdelings antall nå.  

Dersom formuleringen om styrets sammensetting endres, må det også endres 
tilsvarende i seksjonen Valg der det nå står: «Leder, nestleder og kasserer samt 4 
styremedlemmer velges i nevnte rekkefølge, og alle velges for ett år.» 

Forslag 1 (tekst fra mønstervedtektene):  

Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er 
i tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer. 

Teksten under Valg endres tilsvarende til «Leder velges først, deretter 
styremedlemmer og alle velges for ett år.» 

Forslag 2 (nærmere nåværende formulering, mer detaljert, stemmes over først):  

Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og inntil fire øvrige 
styremedlemmer. Det er i tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer. 

Teksten under Valg endres tilsvarende til «Leder, nestleder og kasserer samt 
eventuelle styremedlemmer velges i nevnte rekkefølge, og alle velges for ett 
år.»ved 


