Innkalling til ordinært årsmøte
i Tekna Telemark avdeling

Onsdag 14. februar 2018 kl. 18.00
Elkem Solar AS, Herøya i Porsgrunn

Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling

Porsgrunn, 31. januar 2018

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært årsmøte.
TID: Onsdag 14. februar 2018 kl. 1800
STED: Elkem Solar AS, Herøya, Fjordgata 48
Før årsmøtet gjennomføres bedriftsbesøket hos Elkem Solar. Vi vil få en orientering og
omvisning på fabrikken. Har du private vernesko, hjelm med briller og frakk oppfordrer vi til
å ta dette med.
Arrangementet avsluttes med årsmøtet og en enkel bevertning. For å ha en viss kontroll på
antall som ønsker bevertning ber vi om at du registrerer din deltakelse på Teknas
hjemmeside.
DAGSORDEN:
1. Åpning, valg av protokollfører. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
2. Årsberetning 2017
3. Regnskap 2017
4. Avdelingskontingent – beholdes uendret kr. 200,5. Budsjett 2018
6. 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

Veibeskrivelse
Adressen på Herøya er Fjordgata 48, 3936 Porsgrunn
Parkering av bil gjøres på den store plassen sørøst for fabrikken.
Inngangen til bygget er på sørvest-siden, nede ved fjorden.
Velkommen!

Årsberetning for
Tekna Telemark avdeling
2017
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Avdelingslederen har ordet

Kjære Tekna-medlemmer
Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer i 2017 er igjen stigende etter flere år med synkende
vekst. Teknas lønnsstatistikk pr. 1. oktober 2017 viser en vekst i gjennomsnittslønnen i privat
sektor på 1,9 prosent fra 2016 til 2017. Veksten i gjennomsnittslønnen i statlig og kommunal
sektor var henholdsvis 1,3 og 1,8 prosent.
Tekna Telemark avdeling har i 2017 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 Ingeniørenes dag og åpen dag for skoleelever på HIT. Også gjennom disse
arrangementene forsøker vi å øke realfagsinteressen.
Teknas representantskapsmøte i 2017 ble arrangert på Hamar med fire representanter fra
Telemark avdeling. I tillegg til de faste sakene på R-møte, vedtok delegatene følgende
oppsummering etter møtet. «Tekna skal være kjent for å sette agenda i sentrale
arbeidslivsspørsmål og i samfunnsdebatten. Tekna skal bruke tyngden til 72 000 medlemmer
til å sette politisk dagsorden».
Styret i Tekna Telemark avdeling vil også i 2018 forsøke å presentere et bredt program som
kan nå flest mulig av våre medlemmer. Av programmet på nyåret 2018 kan blant annet
nevnes møte om datalagringssenter i Telemark, torskeaften på Wassilioff og bedriftsbesøk
på Elkem Solar i Porsgrunn.
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 finne
informasjon om alle de lokale arrangementene.
03.01.2018
Lars Tangerås
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Styret og tillitsvalgte
Avdelingens tillitsvalgte i 2017 har vært:
Styret
Leder:
Nestleder
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Lars André Tangerås
Monica Trondsen
Christian Kierulf
Ola Langeland
Nils Henrik Eldrup
Morten Sundheim Jensen
Luigi Serraiocco
Stian Watn
Kjersti Odden Christensen

Revisor:
Vararevisor:
Valgkomité:

Gunnar Berg
Ragnar Stokke, Yara International ASA
Jan B. Paulsen (leder), Tone Rørvik og Per Olaf Strøm

Vi har en aktiv Tekna Ung-gruppe i Telemark som ledes av Morten Hansen Jondahl.
Sentrale tillitsverv:

Mona Galåen, nestleder i Lønns- og interesseutvalget og leder av styret
for Tekna i kommunal sektor
Marianne Harg, styremedlem i kontrollkomiteen

Studentkontaktenes leder på Høgskolen i Telemark (HiT) i 2017: Kai Roger Abrahamsen.
Høsten 2017 ble det et skrifte av leder. Fra 2018 er det Thomas Henrik Reistad som er leder
for studentkontaktene.

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 31.12.2017 hadde avdelingen 1 497 medlemmer, mot 1 477 året før. Det har dermed
vært en medlemsvekst på 1,4 % (mot 0,5 % året før). Tekna hadde i 2017 en generell
medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 3 % (mot 2,7 % året før). Avdelingen fikk
88 nye medlemmer, hvorav 36 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på
68 medlemmer, hvorav 43 ble utmeldt (aktiv utmelding, stryking eller død) og resten flyttet
ut.
Ca. 23 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Kvinneandelen går opp, spesielt for de
yngste medlemmene. Av medlemsmassen er 12,2 % over 70 år gamle.
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Andelen yrkesaktive i avdelingen er 83,4 % (ned fra 84,7 %). Av disse jobber 78 % i privat
sektor (inkludert Spekter), 7 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 10 % i
statlig sektor. Det har vært en liten nedgang i andelen ansatte i privat sektor og en liten
økning i kommunal sektor. Resten er selvstendige eller står som ukjent arbeidsgiver.
Det har vært avholdt ni styremøter i 2017. Også varamedlemmene i styret inviteres til alle
møtene og tar aktivt del i styrets planlegging av og gjennomføring av aktiviteter.
Tekna Ung i Telemark er nå godt etablert som et tilbud til de medlemmene som er 37 år eller
yngre. Styret har også i 2017 bestått av Morten Hansen Jondahl (leder), Jens Davidsen,
Øyvind Solheim, Mari Vårdal Nordhus og Line Opstvedt Melås. Nytt medlem i styret fra
høsten 2017 ble Kristin Sundby. Det er Telemark avdeling som finansierer aktivitetene.
Fagrådet for Telemark og Vestfold har vært inaktivt i 2017.
Avdelingens valgkomité har i perioden bestått av Jan B. Paulsen (leder), Tone Rørvik og Per
Olaf Strøm. De har gjort en god innsats med tidlig igangsetting av arbeidet, noe som er
verdifullt for avdelingen og dets ledelse.
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 2017
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas
overordnede strategi, Tekna 2020. Kun ett av i alt 25 arrangementer er avlyst. Det største
arrangement som ble avholdt var foredraget med Eva Joly. Der deltok det ca 170, flest ikkemedlemmer, men det var godt oppmøte av medlemmer som syntes det var et interessant og
godt foredrag. Det ble gjennomført i samarbeid med Econa i Telemark.
Totalt har det vært ca 600 deltakere på 24 gjennomførte arrangementer (27 arrangementer i
2016).
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere
23.02.2017
22.03.2017
26.04.2017
21.11.2017

Kaffekveld – bli fortrolig med bønner og brenning
Ut med FM - inn med DAB
R8s Powerhouse Telemark
Global oppvarming (avlyst på grunn av for påmeldte)

Partner i arbeidslivet
04.04.2017
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Team og teamledelse

I et internasjonalt arbeidsliv
I Telemark avdeling har vi en viss andel medlemmer med utenlandsk bakgrunn som spesielt
er knyttet til forsknings- og utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi medlemmer som har
erfaring fra å jobbe i utlandet.
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi
17.10.2017
25.10.2017
28.11.2017

Hydrogen i transportsektoren
Lær å ta fantastiske feriebilder
Quantum Computing

Bidra til å løse samfunnets utfordringer
14.02.2017
27.09.2017
04.10.2017

Industri 4.0
Foredrag med Eva Joly
Kjernekraft

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen
26.01.2017
31.01.2017
13.02.2017
07.03.2017
04.05.2017
09.05.2017
28.05.2017
10.06.2017
15.06.2017
07.09.2017
12.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
17.11.2017

Skismøringskurs
Tekna Ung: Langrennskurs
Bedriftsbesøk Isola og årsmøte
Tekna Ung: Shuffleboard
Bli en bedre løper
Tekna Ung: Svømmekurs
Familietur på Telemarkskanalen og Norsjø
Tekna Ung: Familiedag
Ølsmaking
Trening: Kom i gang-kurs
Odd Nordstoga-konsert i Porsgrunn
Høstens vinaften på Villa Fløyen
Brettspillkveld for Tekna Ung
Juleavslutning for Tekna Ung

Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Telemark avdeling har deltatt
10. og 11. februar
Faglig årsmøte
23. mai
Avdelingsledermøte, Gardermoen
9.-11. juni
Representantskapsmøtet 2017, Hamar
19. og 20. oktober Avdelingsledermøte, Oslo
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Regnskap - 2017

7

Budsjettforslag - 2018
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Tekna Telemark
Valgkomiteen

ÅRSMØTE 2018
VALGKOMITEENS INNSTILLING
Styreleder

Lars Tangerås

gjenvalg for 1 år

Styremedlemmer

Ola Langeland
Monica Trondsen
Morten S. Jensen
Luigi Serraiocco
Stian Watn

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ny i styret for 2 år, opprykk fra varamann
ny i styret for 2 år, opprykk fra varamann

Varamedlemmer

Stein Robert Aasheim
Morten Hansen Jondahl

ny for 1 år
ny for 1 år

Valgkomitee

Jan B Paulsen
Tone Rørvik
Per Olaf Strøm

gjenvalg som leder for 1 år
gjenvalg for 1 år
gjenvalg for 1 år

Revisor
Vararevisor

Gunnar Berg
Ragnar Stokke

gjenvalg for 1 år
gjenvalg for 1 år

Innstillingen er enstemmig og i samsvar med bestemmelsene i vedtektenes § 4.2 for Tekna
Telemark. Vedtektene har ikke krav om varamedlemmer, men disse velges likevel av
praktiske årsaker. Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja til foreslåtte verv

Skien, 1. november 2017

Tone Rørvik

Jan B Paulsen
valgkomiteens leder

Per Olaf Strøm

