Innkalling til årsmøte

Sted: Quality Hotel Tønsberg, Tønsberg

Onsdag 4. mars 2020 kl. 18.00

Tekna Vestfold avdeling

I henhold til foreningens lover og avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til

ORDINÆRT ÅRSMØTE
TID:

Onsdag 4. mars 2020 kl. 1800

STED:

Quality Hotel Tønsberg, Tønsberg

Påmelding innen 2. mars på www.tekna.no/vestfold (matbestillingen avhenger av dette).

FORRETNINGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning, valg av ordstyrer. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Protokoll. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Avdelingskontingent – foreslås økt – kr. 250,- pr. år (fra 200 kr pr år).
Budsjett for 2020
Valg

Årsmøtet avsluttes med middag i restauranten.

Sandefjord 19. februar 2020

For styret i Tekna Vestfold avdeling
Eirik Olsen Skjerping
Leder

Årsberetning for
Tekna Vestfold avdeling
2019

Innhold
Avdelingslederen har ordet ............................................................................................... 3
Styret og tillitsvalgte ......................................................................................................... 4
Avdelingen ....................................................................................................................... 4
Liste 1: Medlemmer fordelt på kommuner – arbeidssted .................................................... 5
Liste 2: Arbeidsgivere – ti på topp ......................................................................................... 5
Liste 3: Ti på topp – medlemmer fordelt på fagområder (utdanningsbakgrunn) ................. 5
Aktiviteter i 2019 .............................................................................................................. 6
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere ........................................................ 6
Partner i arbeidslivet ............................................................................................................. 6
Bidra til å løse samfunnets utfordringer ............................................................................... 6
Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen .......................................... 6
Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Vestfold avdeling har deltatt ............ 6
Regnskap 2019.................................................................................................................. 7
Budsjettforslag 2020 ......................................................................................................... 8

2

Avdelingslederen har ordet
2019 har vært et innholdsrikt år med stor aktivitet i vår avdeling. Avdelingen fortsetter å
vokse og hadde ved årsskiftet 1 970 medlemmer, og vi kommer nok til å passere 2 000
medlemmer i løpet av 2020. Det har vært avholdt 22 arrangementer med omtrent 500
deltakere.
Avdelingens styre ønsker å sette Vestfold og Telemark på kartet i 2023. Da holder Tekna
Representantskapsmøte og Tekna Vestfold avdeling har akkurat fylt 100 år (i 2022). Vi
varsler nå avdelingens medlemmer om dette prosjektet. Søknad sendes til Hovedstyret, som
i sitt møte i februar 2021 tar avgjørelsen.
Tekna Vestfold har i 2019 bidratt til et forprosjekt for etablering av vitensenteraktivitet i
Horten. Dette vil være i regi av DuVerden vitensenter i Porsgrunn, som er det regionale
vitensenteret for det nye fylket. Rapport ble levert før jul til kommunen, og det er nå opp til
politikerne i kommunen og fylkeskommunen om man skal gå videre. For realfagsarbeidet i
vår region er dette viktig, og vi mener at vi har gitt et viktig bidrag i dette arbeidet.
Vi i styret er opptatt av å ha arrangementer og aktiviteter som medlemmene er interesserte i
å delta på. Noe er tradisjonsrikt og skal ikke røres (Vinaften, Torskeaften etc). Andre
arrangementer er nye og forsøk på å engasjere medlemmer som kanskje ikke har meldt seg
på tidligere. Vi søker å finne en miks av små og store typer arrangementer. Har du forslag må
du ta kontakt og gi beskjed om hva du ønsker.
Medlemmer i avdelingens styre har vært aktive på arrangementer i regi av Tekna sentralt, og
jobbet godt med innspill til Teknas strategiarbeid. 2019 har vært det siste året der vi
rapporterer på aktiviteter under Tekna 2020-strategien. Nå er 2024-strategien som gjelder, i
oppspillet til foreningens 150-årsjubileum.
Vi oppfordrer medlemmene til å oppsøke Teknas nettsider, www.tekna.no. Hjemmesiden
har fått en oppgradering som skal være mer personalisert. Bruk også hjemmesiden for
Vestfold avdeling hvor alle arrangementer blir lagt ut med informasjon og påmelding.
Avdelingen søker å publisere arrangementer så tidlig som mulig slik at planlegging og
påmelding skal bli enklere for våre medlemmer.

18. februar
Eirik Olsen Skjerping
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Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Vestfold avdeling har i perioden fra årsmøtet 14. mars 2019 bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Eirik Olsen Skjerping
Rose Marie Andersen
Tone Hansen
Bertil Brudeseth
Anita Halvorsen
Karl Fredrik Vistad
Espen Wefring
Sven Rønne
Jarle Krokeide

Revisor:

Ole Christian Kokvold

Valgkomite:

Roar Gärtner
Thorbjørn Tønnesen Lied
Kjersti M. Rusten

Krüger Kaldnes AS
Jotun AS
Locus AS
Statens Vegvesen
E2 Helse AS
Vard Engineering Brevik
Hydro Al. Porsgrunn
Quarry Consult
Tønsberg kommune

Vestfold avdeling har også tillitsvalgte i sentrale verv:
Marte Rindal Jacobsen

styremedlem Tekna Privat

Avdelingen
Tekna Vestfold avdeling består av Teknas medlemmer i det som var Vestfold fylke.
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Per 31.12.2019 hadde avdelingen 1 970 medlemmer, mot 1 865 ett år før. Det har dermed
vært en god medlemsvekst på 5,6 %. Tekna samlet hadde i 2019 en generell medlemsvekst
blant ordinære medlemmer på 7,5 %, så avdelingens vekst er fortsatt svakere enn nasjonalt.
Avdelingen fikk 192 nye medlemmer, hvorav 85 var nyinnmeldte, 38 var overganger fra
Tekna student og resten var innflyttere. Avgangen var på 87 medlemmer, hvorav 54 ble
utmeldt og resten flyttet ut til andre avdelinger.
Det ble 23,3 % flere i alderen 37 år eller yngre. Det er altså nå nesten 500 medlemmer i
målgruppen for Tekna Ung.
I Vestfold avdeling er andelen yrkesaktive 87,6 %. Av disse jobber 77,8 % i privat sektor
(inkludert Spekter), 5,9 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 11,5 % i statlig
sektor. Her har vi i 2019 sett en oppgang i andel ansatte i statlig sektor. De siste andelene er
1,4 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,4 % har ukjent arbeidsgiver/sektor.
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Kjønnsfordelingen i avdelingen fordelt på sektorer viser at stat og kommune har størst andel
av kvinner.

Liste 1: Medlemmer fordelt på kommuner – arbeidssted

Liste 2: Arbeidsgivere – ti på topp

Liste 3: Ti på topp – medlemmer fordelt på fagområder (utdanningsbakgrunn)
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Aktiviteter i 2019
Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av 2019. Samlet på alle arrangementene i 2019 har
det vært ca 500 deltakere.
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas
overordnede strategi, Tekna 2020.
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere
11.06.2019 Båtførerkurs for Tekna-medlemmer
Partner i arbeidslivet
27.03.2019
27.11.2019

Lær å forberede magiske presentasjoner
Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår

Bidra til å løse samfunnets utfordringer
31.10.2019 Besøke det nye sykehuset i Tønsberg
Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen
13.02.2019 Hopp i det – med Tekna Ung i trampolinepark
15.02.2019 Torskeaften
01.03.2019 Tekna -taco – Tekna Ung
14.03.2019 Årsmøte Tekna Vestfold
05.04.2019 Tekna Ung: Ølsmaking
30.04.2019 Venezia, Gardasjøen og Verona – Teknamedlemmer på tur
18.05.2019 Kajakk grunnkurs
01.06.2019 Tur på Kyststien
14.06.2019 Sommeravslutning for Tekna Ung
27.06.2019 Jon Niklas Rønning - Jeg reiser alene – et show i Foynhagen
29.08.2019 Omvisning og ølsmaking hos Fjordfolk
27.09.2019 Tekna-pub – med Tekna Ung
28.09.2019 Tønsberg Whiskyfestival 2019
05.10.2019 Sjøørretfiske for begynnere
05.10.2019 Bli med Tekna Vestfold og se Rigoletto!
11.10.2019 Vinaften i Vestfold
01.11.2019 Smalahoveaften
12.12.2019 Juleølsmaking med Tekna Ung
Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Vestfold avdeling har deltatt
26. april
Dialogmøte med Hovedstyret, Porsgrunn
19. og 20. oktober Avdelingsledermøte, Gardermoen
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Regnskap 2019

7
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Budsjettforslag 2020

Til grunn for dette budsjettet ligger det en økning i avdelingskontingenten. Kontingenten har
vært uforandret i 10 år. Styrets forslag til årsmøtet er å øke den fra 200 kr til 250 kr.
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Valgkomiteens innstilling til styre i Tekna Vestfold Avdeling ved årsmøtet 2020

Leder:
Skjerping, Eirik Næss (Gjenvalg, 1 år)
Nestleder:
Andersen, Rose Marie (Gjenvalg, 1 år)
Styremedlemmer på valg:
Anita Halvorsen (Gjenvalg, 2 år)
Wefring, Espen Tjønneland (Gjenvalg, 2 år)
Styremedlemmer ikke på valg:
Hansen, Tone (Styremedlem 2. år)
Brudeseth, Bertil (Styremedlem 2. år)
Vistad, Karl Fredrik (Styremedlem 2. år)
Andersen, Rose Marie (Styremedlem, 2. år)
Varamedlemmer:
Krokeide, Jarle (Gjenvalg, 1 år)
Rønne, Sven Chr. Florus (Gjenvalg, 1 år)
Revisor:
Kokkvold, Ole Christian (Gjenvalg, 1 år)
Valgkomiteen:
Alle er villige til å fortsette, dersom det er ønske om det.

Valgkomiteen
Roar Gärtner
sign
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Kjersti Margrete Rusten
sign

Thorbjørn Tønnesen Lied
sign

