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Avdelingslederen har ordet  

Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgte og andre! 

 

Som vi alle vet ble 2020 et selsomt år grunnet koronavirusets dystre turné som startet for fullt i 

mars. Mange arrangementer vi hadde planlagt og gledet oss til å gjennomføre måtte dermed 

avlyses eller flyttes frem i tid. Heldigvis er det lyspunkter. Tekna sentralt snudde seg kjapt rundt 

og fikk laget digitale arrangementer som har vært både faglig gode og populære, og som har 

kommet alle Tekna-medlemmer til del. Før nedstengingen begynte i mars gjennomførte 

dessuten avdelingen en rekke arrangementer, som for eksempel foredraget “Gjør noe med det 

du kan gjøre noe med” med Bente Riskild Borgersen med over 160 deltakere, og det alltid så 

populære skredkurset i regi av Avdelingsfagrådet med 359 deltakere. 

 

Hovedstyret lanserte 2019 som tillitsvalgtes år. I Bergen avdeling valgte vi samme år å markere 

dette med en samling for alle de flotte tillitsvalgte som er medlemmer i Bergen avdeling og 

Sunnhordland avdeling. Vi har valgt å gjøre dette til en årlig begivenhet, og 22.oktober 2020 

arrangerte vi “En hyllest til våre tillitsvalgte”, etter alle svittevernkunstens regler. Med 70 

oppmøtte (og flere på venteliste) ble dette et av årets høydepunkter hva gjelder fysiske 

arrangementer.  

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke avdelingens dyktige og kreative tillitsvalgte - som ikke 

har latt seg knekke av et virulent vindfullt år - og en distriktskontorleder som gjør en ihuga 

innsats! Avdelingsstyret, Avdelingsfagrådet ved Marit Eggen og Geir Berland, Tekna Ung ved 

Ingrid Mehn-Andersen, Studentgruppen ved Lena Setterdahl og Karonline Lewinsen og ikke 

minst Vestlandets eminente distriktskontorleder, Ellen Hauge! Dere har alle lagt ned mye arbeid 

og gjør en framifrå innsats for Tekna og medlemmene i Bergen! 

 

 

 
 
Med beste hilsen Lars Jørgen Sørfonn 

Leder Tekna Bergen avdeling 
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1 Avdelingen  

 

Tekna Bergen avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 

lokalt. 

 

Per 01.01.2021 hadde avdelingen 6485 medlemmer, mot 6008 året før, se Figur 1. Det er en 

solid medlemsvekst på 7,9 %. Til sammenligning var medlemsveksten i 2020 7,7% og i 2019 

6,8 %. Avdelingen fikk 710 nye medlemmer, hvorav 388 var nyinnmeldte, 195 

studentoverganger og 127 var innflyttere. Avgangen var på 233 medlemmer, hvorav 115 ble 

utmeldt og resten flyttet ut. Netto tilgang var 477 medlemmer. 

 

Av avdelingens medlemmer er 93,3 % yrkesaktive. Av disse jobber 76,8 % i privat sektor 

(inkludert Spekter), 5,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunen), og 13,2 % i statlig 

sektor. 0,5 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,9 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Per 

31.12.20 var det registrert 134 medlemmer (mot 83 for 31.12.19) med status som 

arbeidssøkende/permittert på Vestlandet. 

 

Av de 6485 medlemmene er 2142 kvinner (33 %) og 4343 menn (67%). Andelen kvinner i 

alderen 25-45 er imidlertid ca. 39%, se Figur 2. 

 

 
Figur 1 Medlemsutvikling Bergen pr. 01.01.2012 til 01.01.2021 
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Figur 2 Alder- og kjønnsfordeling Bergen pr. 01.01.2021 (Kvinner i rødt og Menn i grønt) 

 

 

1.1 Styret og tillitsvalgte 

De tillitsvalgte i Tekna Bergen avdeling har i 2020 bestått av følgende personer: 

 

Avdelingsstyre:     

Leder     Lars Jørgen Sørfonn 

Nestleder    Merethe Birkeland 

Kasserer    Christel Krossøy 

Styremedlem    Charlotte Kleven Krossholm 

Tonje Løvstakken 

     Tora Skarvatun 

     Liviu Holt 

Gudrun Ljones 

 

Observatører    Lena Setterdahl og Karoline Lewinsen (Tekna Student) 

     Marit Eggen/Geir Omar Berland (Avdelingsfagrådet) 

Ingrid Mehn-Andersen (Tekna Ung) 

 

DK-leder    Ellen Hauge      

 

Avdelingsstyret har i 2020 avholdt 10 styremøter inkludert ett styreseminar, i tillegg til flere 

statusoppdateringsmøter på Teams fra mars av. Det var planlagt to styreseminar, men grunnet 

koronasituasjonen har det ene blitt utsatt, da det har vist seg vanskelig å planlegge 

arrangementer som hele tiden må flyttes/endres ved nye koronatiltak. 
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Figur 3 Styret i Tekna Bergen avdeling 2020 i et av mange Teamsmøter 

 

Revisor:    Iver Wake 

 

Kontrollkomite:   Gudmund Per Olsen 

     Asle Aasen   

 

Avdelingsfagråd: 

Leder     Marit Eggen (permisjon januar - august 2020) 

Nestleder    Anne Sofie Handal Bjelland 

Styremedlem    Turid Helen Felli Lunde 

     Thomas Joseph Potter 

Geir Omar Berland (vikar for Marit til august 2020) 

     Gudmund Per Olsen 

     Johannes Vik Seljebotn 

     Anders Bjerga 

Kjell Herfjord 

      

DK-leder     Ellen Hauge  

 

Det er avdelingsstyret som velger avdelingsfagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en 

periode på 2 år.   

 

Avdelingsfagrådet har i 2020 avholdt 3 styremøter. 

 

Tekna Ung:  

Leder      Ingrid Mehn-Andersen 

Styremedlemmer   Ingebjørg Nes 

Linh Phuong Catherine 

Alekber Ismayil 

Henrik André Scheide 
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Anja Lindgaard Molnes (frem til september 2020) 

Tonje Løvstakken 

Christoffer Nesse 

Tora Skarvatun  

Anette Uttisrud (fra august 2020) 

 

 

     

Tekna Ung velger seg selv. 

 

Valgkomiteen:   Raymond Larsen 

Tone Eikeland Solløs 

     Iver Wake 

Thomas J. Potter 

Asle Aasen 

 

Prosjektleder for samfunnsprosjekter: 

Realfagsdag:    Ellen Hauge 

 

1.2 Sentrale tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 

Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2020 har 

vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: 

 

Viseordfører R21    Krister Nyløkken (nyvalgt 16. juni 2019) 

 

Fagutvalget  Styremedlem  Marit Eggen (til februar 2020) 

Styremedlem              Turid Helen Felli Lunde (til februar 2020) 

 

Tekna Privat  Styremedlem  Lars Olav Grøvik 

Tekna Stat  Nestleder  Jannicke Alling Bakkejord 

            Styremedlem  Jan Ove Mjånes 

 

2 Aktiviteter i 2020 

Året 2020 startet etter planen med 15 vel gjennomførte arrangementer (fordelt på styret, 

fagrådet og Tekna Ung) i perioden 9.januar - 3.mars. Etter styrets strategisamling 7.mars var 

også resten av årets program klart, og det var duket for et begivenhetsrikt år med en kabaret av 

tilbud for våre medlemmer; faglige foredrag, Dagfinn Lyngbø-show, medlemskurs av ulike 

slag, guidet tur i Botanisk hage på Milde og så videre. Uken etter, 13.mars, ble samfunnet stengt 

ned, og Tekna tok sin del av ansvaret for å redusere smittespredning. I perioden mars-juni ble 

12 av 19 arrangementer avlyst, 5 flyttet til høsten, og 2 strømmet fra Oslo/Tekna sentralt som 

alternativ til fysisk arrangement. Noen arrangementer, blant annet Dagfinn Lyngbø-show, er 

skjøvet på flere ganger i løpet av året - og disse vil vi gjøre det vi kan for å gjennomført i 2021.  

 

Høsten 2020 (august-oktober) var det heldigvis forsvarlig å gjennomføre fysiske 

arrangementer, blant annet “En hyllest til våre tillitsvalgte”, “Gi faen-kurs for snille piker” og 
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deltagelse i Dialogmøte med hovedstyret. Fra november og ut året har det kun vært mulig å 

gjennomføre digitale arrangementer som følge av smittevernstiltak gitt av myndighetene.  

 

Grunnet den reduserte aktiviteten i 2020 er et utvalg av årets aktiviteter presentert etter de seks 

hovedkategoriene i Handlingsplan 2020 i stedet for egne delkapitler. 

 

 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 
Representanter fra Tekna Bergen avdeling har deltatt på en rekke sentrale møter gjennom året 

2020: 

 

Avdelingsledermøtet  

Den 17. oktober ble Tekna Avdelingsledermøte 2020 avholdt. Møtet ble utført digitalt fra Oslo 

og fra Bergen avdeling var det 6 deltakere. Avdelingsledermøtet er Avdelingsutvalgets årsmøte 

og det var valg av Avdelingsutvalg for 2020-2021. 

 

Møte mellom LIU (lønns- og interesseutvalget) og Tekna Bergen avdeling 

Tekna Bergen avdeling inviterte LIU til et møte 13. oktober for å snakke om samarbeid for 

våren 2021. Det var 5 representanter fra Bergen avdeling og møtet ble avholdt digitalt. Det ble 

bestemt at Bergen avdeling skal oversende planen for våren 2021 til LIU når den var utarbeidet, 

slik at de kan komme med forslag til hva de kan bidra med. De ønsker å bidra med lokale 

tillitsvalgte som kan snakke om lønns- og interessesaker. 

 

Dialogmøte 

Hovedstyret inviterte til dialogmøtet 26. oktober. Møtet tok for seg utviklingen av Tekna og 

status på Hovedstyrets arbeid. Det ble også diskutert saker som skal opp på 

Representantskapsmøte i 2021. Detaljer om dialogmøte er å finne under “Aktive medlemmer, 

engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte” nedenfor, da dialogmøtet overlapper med dette 

punktet i handlingsplanen. 

 

 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 
Året som har gått har gjort at vi har måttet tenke nytt også når det gjelder rekruttering til Tekna-

fagene. Tekna Bergen avdeling søkte samfunnsmidler til en realfagsdag og fikk innvilget dette, 

men når smittesituasjonen også utover høsten var usikker, ble denne gjort digital og som et 

samarbeid mellom flere avdelinger. Det var omtrent 2000 påmeldte, og gode tilbakemeldinger 

på dette opplegget. Den digitale realfagsdagen ble avholdt 17. november.  

I starten av november gikk First LEGO League av stabelen i Bergen, og Tekna Bergen avdeling 

støttet denne teknologi- og kunnskapskonkurransen med kr 20 000.  

  

Kjemisk juleverksted har de siste årene vært et veldig populært arrangement i Bergen avdeling, 

med ventelister hvert eneste år. Den ble for 2020 gjort om til digitalt format i samarbeid med 

Forskerfabrikken, hvor de påmeldte fikk tilsendt utstyr i posten og kunne følge instruksjoner 

over nett. Nasjonalt var det 500 påmeldte, 60 av disse familiene var fra Bergen. 

 

 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 
 

26/10 Dialogmøte med Hovedstyret (tekna.no) 

https://www.tekna.no/kursarkiv/dialogmote-med-hovedstyret-40622/
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Teknas Representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 12.-13. juni 2021 i Oslo. Som tidligere år 

har hovedstyret invitert til dialogmøte med grunnorganisasjonen på høsten før R-møtet. Det 

følger et møte til på våren 2021. 

Bergen har hatt en deltakelse på 26 stykker med representanter fra tillitsvalgte på lønns- og 

interessesiden, Avdelingsfagrådet, avdelingsstyret, Tekna Ung og studentkontakter. Bergen 

avdeling deltok med 5 representanter. 

Hensikten med dialogmøtet har vært å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på 

R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte. 

Aktuelle innmelde saker har vært knyttet til hjemmekontor-løsninger, innføring av Teams, 

karantene, arbeidsledighet, foreslåtte endringer i vedtekter og endringer i opptaksregler for 

medlemmer.  

Vidar Hansen (Visepresident) og Elisabet Line Haugsbø fra hovedstyret deltok fysisk, samt 

Marianne Gran Juriks fra Tekna Arbeidsliv og jus. 

  

22/10 En hyllest til våre tillitsvalgte!  (tekna.no) 

Styret har organisert en samling i hjertet av Bergen, på Grand Bergen, med variert program som 

innhold hilsener fra Lise (President) og Lars (Leder Tekna Bergen) samt tale ved Ingvar 

Wilhelmsen og musikalsk innslag med Thea Hjelmeland. 

Spesielt i dette tøffe året har det vært ekstra viktig å markere og hylle arbeidet som tillitsvalgt, 

og mange har opplevd møtet som en positiv avveksling fra daglig hjemmekontor. 

Vi fikk en fantastisk samling av tillitsvalgte og en total deltakelse på 70 stykker som inkluderte 

tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, Fagrådet, Tekna Ung og studentkontakter. 

Avdelingen har fulgt rådene fra Helsemyndighetene og har hatt gode rutiner på smittevern og 

avstand mellom deltakere. Det ble ikke registrert smittehendelser i etterkant.  

 

I forkant av arrangementet hadde LIU sin høstrunde, med Marianne Gran Juriks, David Mannes 

og Kristian Svartveit fra LIU og Tekna Stat. Her var det 25 deltakere. 

 

 

  

https://www.tekna.no/kursarkiv/en-hyllest-til-vare-tillitsvalgte-39987/
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Figur 4 Bilder fra «En hyllest til våre tillitsvalgte» 

 

Jobbe for konkurransedyktig og relevant kompetanse i et arbeidsliv i 

endring 
Avdelingsfagrådet har tross korona gjennomført flere faglige arrangementer med bred appell – 

deriblant et egenprodusert digitalt arrangement! Se kapittel 5, der Avdelingsfagrådet 

rapporterer om dette i detalj. 

 

Bærekraftig samfunn 
Tekna var sponsor av konferansen «Vi må snakke om i morgen» som ble arrangert av Om i 

morgen -stiftelsen. Konferansen som skulle holdes i Grieghallen ble som følge av Covid-19 

restriksjoner gjennomført som digitale foredrag over seks dager 28.09-03.10. Tema var 

morgendagen og det grønne skiftet og hadde innlegg fra eksperter som bærekraftsdirektør i 

Equinor Bjørn Otto Sverdrup, leder av Klimapartner Vestland Helene Frihammer og direktør 

ved Bjerknessenteret for klimaforskning Tore Furevik blant annet. 

 

Det har også vært gjennomført foredrag med samfunnsaktuelle tema.  Foredrag om innføring 

av nye elektriske busser i Bergen ble holdt 17. februar.  Den 14.desember ble det holdt et digitalt 

foredrag om Bjørnafjordbrua.  
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3 Økonomi  

3.1 Regnskap  

Regnskap for Tekna Bergen avdeling 2020 

    

      

INNTEKTER Budsjett 2020 Regnskap 2020 

Avdelingskontingent 1300000,00 1368822,00 

Renter 2000,00 10243,59 

Egenandel arrangement 200000,00 171100,00 

Tilskudd (søknad/sponsing) 60000,00 0,00 

Sum inntekter 1580000,00 1550165,59 

      

KOSTNADER Budsjett 2020 Regnskap 2020 

Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 180000,00 130227,12 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsvalgte 200000,00 178746,50 

    

Økt rekruttering til Tekna fagene 250000,00 50750,00 

      

Bærekraftig samfunn 20000,00 0 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 680000,00 487134,47 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 40000,00 32192,06 

Drift av avdeling, inkl. styremøter og husleie 210000,00 174625,36 

Sum kostnader 1580000,00 1053675,51 

      

Resultat   496490,08 

 

3.2 Bankbeholdning 

 

31.12.2016  2 497 071 

31.12.2017  2 558 155  

31.12.2018  2 684 483  

31.12.2019  2 697 319  

31.12.2020 3 193 810 
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3.3 Økonomisk utvikling periode 1999 – 2020 

 
 

4 Arrangementer 2020 

Arrangement Dato Antall Status 

Tekna Ung: Sup Yoga 09.01.2020 20:00 19 gjennomført 

Skredkurs – teori og praksis 14.01.2020 18:00 359 gjennomført 

Elektrifisering av oppdrettsnæringen 16.01.2020 17:00 90 gjennomført 

Tekna Ung: SUP Yoga 16.01.2020 20:00 20 gjennomført 

Tekna Ung: Fangene på Fortet Bergen 20.01.2020 18:00 38 gjennomført 

Vinsmaking og tapas 24.01.2020 19:00 152 gjennomført 

Hvordan nå dine ambisiøse mål? 28.01.2020 16:00 42 gjennomført 

Klynger som motor for omstilling og 

kompetansebygging på Vestlandet 
28.01.2020 19:00 7 gjennomført 

Slik blir du en supersparer! 06.02.2020 18:30 94 gjennomført 

Tekna Ung: Paint'n Sip 13.02.2020 18:00 33 gjennomført 

Innføring av nye elektriske busser i Bergen i 

2020 
17.02.2020 17:00 57 gjennomført 

Nettverkskveld Tekna Big Data 18.02.2020 16:00 60 gjennomført 

Innkalling til Årsmøte i Tekna Bergen avdeling 19.02.2020 18:00 30 gjennomført 

Båtførerkurs student og Tekna Ung 22.02.2020 00:00 46 gjennomført 

Gjør noe med det du kan gjøre noe med! 03.03.2020 18:30 162 gjennomført 

Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel 11.03.2020 17:00 22 avlyst 

Overleveringsmiddag for avdelingstillitsvalgte i 

Bergen 
13.03.2020 19:00 34 avlyst 

Kunsten å overbevise i presentasjoner 16.03.2020 16:00 60 
flyttet til 

14.september 

Presentasjon av sjøfrontstrategien og bybåten 23.03.2020 17:00 34 avlyst 
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Tekna X - Vestland, en fossilfri pioneer? 24.03.2020 19:00 39 avlyst 

Teknologiutvikling gir bedre fiskeriforvaltning 24.03.2020 19:00 7 avlyst 

Gi faen-kurs for flinke piker! 01.04.2020 16:00 80 
flyttet til 

21.september 

Jegerprøven (Tekna Ung og studenter) 14.04.2020 00:00   avlyst 

Tekna Ung - James Bond - No time to die 15.04.2020 18:00 33 avlyst 

Hvordan forebygge stress 21.04.2020 16:00 60 
ny dato 

26.august 

Fornybar energi til u-land – muligheter for norsk 

teknologi og industri 
21.04.2020 19:00 6 avlyst 

Omvisning Midtfjellet Vindpark 22.04.2020 14:45 27 avlyst 

Introduksjon for nye tillitsvalgte 23.04.2020 16:00 7 streames 

Tekna Ung: Aktivitetsdag i klatreparken 26.04.2020 11:00 26 flyttes 

Mineralressurser for det grønne skiftet – fakta og 

fiksjon 
28.04.2020 18:00 19 flyttes 

Vannkrisen på Askøy 04.05.2020 18:30 5 avlyst 

Arv, testament og fremtidsfullmakter 06.05.2020 16:00 32 

Avlyst, ble 

streamet fra 

Oslo 

Omvisning i Botanisk Hage (ikke publisert) 28.05.2020 16:30 0 avlyst 

Byvandring (dato avtalt - ikke mottatt tekst) 03.06.2020 0 avlyst 

Hvordan forebygge stress 27.08.2020 16:00 48 gjennomført 

Tekna Ung: Aktivitetsdag i klatreparken 30.08.2020 11:00 46 gjennomført 

Omvisning Midtfjellet Vindpark 02.09.2020 14:45 34 avlyst 

Mineralressurser for det grønne skiftet – fakta og 

fiksjon 
08.09.2020 18:00 46 avlyst 

Kunsten å overbevise i presentasjoner 14.09.2020 16:00 20 gjennomført 

Tekna Ung: Glassblåsing 30.09.2020 18:00 10 gjennomført 

Tekna Ung: Glassblåsing 07.10.2020 18:00 11 gjennomført 

Tekna Ung: Innføring i crawl teknikk 07.10.2020 18:00 31 gjennomført 

Boblekurs med Ingvild Tennfjord 15.10.2020 18:00 80 gjennomført 

Gi faen-kurs for flinke piker 19.10.2020 16:00 60 gjennomført 

Lønns og Interesseutvalgtets Høstrunde 22.10.2020 15:00 24 gjennomført 

En hyllest til våre tillitsvalgte! 22.10.2020 18:00 70 gjennomført 

Dialogmøte med Hovedstyret 26.10.2020 17:00 26 gjennomført 

Dagfinn Lyngbø Show 12.11.2020 19:00 186 
utsatt på 

ubestemt tid 

Overleveringsmiddag 14.11.2020 19:00 38 utsatt til 2021 

Hold magiske presentasjoner 26.11.2020 16:00 43 avlyst 

Bjørnafjordbrua 14.12.2020 174 
gjennomført - 

streamet 

 

 

  



14 

 

 

 

5 Faglig årsrapport for Avdelingsfagrådet Tekna Bergen 

avdeling  

Om grupperingen 

Avdelingsfagrådet Bergen avdeling består av 9 medlemmer som har ulike faglige interesser og 

profesjonelle bakgrunner. Dette mener vi bidrar til et godt og variert faglig tilbud for våre 

medlemmer.  

 

Leder: Marit Eggen 

Nestleder: Anne Sofie Handal Bjelland 

Styremedlem: Turid Helen Felli Lunde, Kjell Herfjord, Anders Bjerga, Johannes Vik 

Seljebotn, Gudmund Per Olsen, Thomas Joseph Potter og Geir Omar Berland 

Sekretær: Ellen Hauge (DK) 

 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 

Det har selvfølgelig vært utfordrende i annerledelsesåret 2020. Det ble holdt 3 arrangement 

med til sammen 597 påmeldte deltakere. Ett av arrangementene var i samarbeid med NTVA 

(Norges Tekniske Vitenskapsakademi). Fagrådet hadde flere gode arrangement planlagt for 

2020, men grunnet coronapandemien så vi oss nødt til å avlyse/utsette flere arrangement. I 

den påfølgende tiden med den usikkerhet som rådet, tok det tid før vi fikk omstilt oss og 

planlegge for digital arrangement. På tampen av året fikk vi avholdt det første digitale 

arrangementet som omhandlet Bjørnafjordbruen-prosjektet. Arrangement vakte stor interesse 

blant medlemmer fra hele landet og det var hele 174 påmeldte deltakere. 

 

Avdelingsfagrådet har i løpet av 2020 avholdt 3 styremøter hvor planlegging og idémyldring 

har vært i fokus. Et spesielt fokus har vært på å finne gode tema som kan formidles gjennom et 

digitalt arrangement/kurs. På tampen av året har vi satt opp en god plan for slike arrangement.  

 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 

Som i fjor startet vi det faglige Tekna-året med skredkurs i samarbeid med Røde Kors på 

Høgskulen på Vestlandet den 14.januar. Også i år trakk dette arrangementet 359 deltakere, og 

temaet viser sin stadig gjeldende relevans. Arrangementet er ønsket holdt også i 2021. 

 

Arrangementet “Innføring av nye elektriske busser for Bergen i 2020” avholdt 28.januar er det 

første av flere møter i en temaserie med arrangement om prosjekter rundt elektriske busser rundt 

om i Norge. Her har avdelingsfagrådet Tekna Bergen og NTVA vært pådrivere til å etablere 

møteserien for å spre kunnskap og informasjon om prosjektene. Les mer her  

https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/samferdsel-og-

infrastruktur/infrastrukturbloggen/elektrifisering-av-kollektivtransport/ 

 

Vårt siste arrangement om Bjørnafjordbruenprosjektet 14.desember ble på mange måter en 

viktig milepæl for fagrådet, som det første digitale arrangementet som er holdt av 

avdelingsfagrådet i Bergen i egen regi. Det var som nevnt svært god respons på arrangementet 

med stor medlemsinteresse.  

 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2020 

Fagrådet har hatt et fokus på å holde arrangement om dagsaktuelle saker og en viktig målsetting 

er å belyse fakta og identifisere gode foredragsholdere med inngående kjennskap om 

tematikken (troverdighet). Vi har også et fokus på å finne en god balanse mellom sakens 

https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/samferdsel-og-infrastruktur/infrastrukturbloggen/elektrifisering-av-kollektivtransport/
https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/samferdsel-og-infrastruktur/infrastrukturbloggen/elektrifisering-av-kollektivtransport/
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geografiske karakter – at vi trekker frem både lokale saker, men også har et fokus på det 

nasjonale og internasjonale. Et eksempel på lokale saker har vært elektriske busser, 

Bjørnafjordbruen og Bybanen i Bergen. Dette kan være politisk betente saker, men vårt ønske 

er å belyse sakens innhold på en nøytral måte. I forbindelse med Bjørnafjordbruen-

arrangementet gjorde vi foredragsholder forberedt på at det kunne komme mulige spørsmål av 

politisk karakter.  

 

Det er i tillegg et mål for fagrådet å få til flere fellesarrangement med faglige grupperinger i 

Tekna. Det er igangsatt samtaler med Tekna Havbruk og fiskehelse, samt Tekna Klima. 

 

Prioritering og utfordringer for 2021: 

For det faglige arbeidet for 2021 vil et fokus være å finne gode måter å gi et variert og 

interessante faglig tilbud på et digitalt medium. Et annet pågående arbeid er å opprette kontakt 

med faglige grupperinger og å finne gode felles arrangement for fremtiden.  

 

En fortsatt utfordring (og mulighet) for avdelingsfagrådet i Bergen avdeling er ytterligere 

rekruttering til gruppen og da gjerne kandidater med bakgrunn/kunnskap innen 

havbruksnæringen og/eller IT.  
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6 Årsberetning for Tekna Ung 2020 

I 2020 gjennomførte Tekna Ung i Bergen 9 arrangementer med totalt 254 påmeldte. Dette er 

vesentlig mindre enn tidligere år og flere av arrangementene har blitt avlyst grunnet korona. 

Det har også blitt planlagt færre arrangementer grunnet situasjonen. De arrangementene som 

har blitt avholdt har som tidligere år vært en god blanding av kulturelle og sportslige aktiviteter.  

  

Også Tekna Ung sin landssamlingen ble utsatt til februar med håp om at alle kunne møtes i 

Oslo. Dette er en viktig arena for erfaringsutveksling på tvers av Tekna Ung-gruppene i landet. 

Landssamlingen blir allikevel arrangert digital 5-6. februar 2021.  

 

Styret i Tekna Ung har i inneværende periode bestått av: 

Leder      Ingrid Mehn-Andersen 

Styremedlemmer   Ingebjørg Nes 

Linh Phuong Catherine 

Alekber Ismayil 

Henrik André Scheide 

Anja Lindgaard Molnes (frem til september 2020) 

Tonje Løvstakken 

Christoffer Nesse 

Tora Skarvatun  

Anette Uttisrud (fra august 2020) 

 

Møter 

Styret består av 10 engasjerte medlemmer og har i 2020 kun avholdt 4 møter, hvor kurs og 

aktiviteter i regi av Tekna Ung har blitt planlagt. Noen av møtene har vært avholdt på enkle 

restauranter i Bergen i kombinasjon med en sosial middag, mens andre har blitt avholdt digitalt 

grunnet korona situasjonen. Utover møtene avtales og planlegges virksomheten til Tekna Ung 

via e-post eller "minimøter" i forbindelse med andre arrangementer i Tekna-regi. 

 

Kurs og arrangementer i 2020 

Kursbeskivelse Dato  

Antall 

påmeldte 

Tekna Ung: SUP-yoga 09.01.2020 19 (fullt) 

Tekna Ung: SUP-yoga 16.01.2020 20 (fullt) 

Tekna Ung: Fangene på fortet 20.01.2020 38 

Båtførerkurs Tekna Ung og student 22.02.2020 46 (fullt) 

Tekna Ung: Paint’n Sip 13.02.2020 33 (fullt) 

Tekna X: Vestland, en fossilfri pioneer? 24.03.2020 Avlyst 

Jegerprøven Tekna Ung og student  14.04.2020 Avlyst 

Tekna Ung: James Bond - No time to die 15.04.2020 Avlyst  

Tekna Ung: Aktivitetsdag i Klatreparken 26.04.2020 Avlyst 

Tekna Ung: Aktivitetsdag i Klatreparken 30.08.2020 46 

Tekna Ung: Glassblåsing 30.09.2020 10 (fullt) 

Tekna Ung: Glassblåsing 07.10.2020 11 (fullt) 

Tekna Ung: Innføring i Crawl teknikk 07.10.2020 31 (fullt) 

TOTALT antall påmeldte 254 
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Bergen, 28.januar 2021 

 

For Tekna Ung Bergen avdeling 

 

Ingrid Mehn-Andersen 
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7 Årsrapport fra Teknas Seniorgruppe 2020  

 

 Møter: Det er holdt 10 møter i vårsemesteret og ingen møter i høstsemesteret med en 

gjennomsnitlig deltagelse på ca. 10 medlemmer pr. møte. P.g.a. Korona-pandemien 

opphørte møtevirksomheten 12. mars med varighet ut perioden.  

 

Møteleder: Ove Bjørkhaug  

 

Møterom: TEKNAs konferanserom  

 

Ekskursjoner: Randi arrangerte lunsj i kantinen «Sammen» på Odontologen med 

etterfølgende omvisning på Statsarkivet ved statsarkivar Yngve Nedrebø. 

 

Inviterte foredragsholdere:  

Thor Kvinge, tidligere oseanograf ved Geofysisk Institutt, UiB Christian Irgens, 

sivilarkitekt fra Asplan Viak AS  

 

Dagens dikt: Møtene åpnes vanligvis med et dikt, fritt valgt og fremført av et medlem 

som gjerne vil dele det med andre.  

 

Foredrag og innlegg: Av foredrag og innlegg kan nevnes: 

♦ Om den sveitsisk-franske arkitekten «Le Corbusier» (1887-1965)  

♦ Bergen for 100 år siden  

♦ The Age og Decadence, Britain 1880 to 1914  

♦  1905-kongevalget  

♦  Forestillinger om Helvete - noen refleksjoner  

♦  Christian Irgens: Motorsykkeltur fra Europa til den kinesiske grense  

♦  Omvisning på Statsarkivet * Planer om fergefri vei E39 fra Kristiansand til 

Trondheim  

♦  Boken «Sapiens - A Brief History og Humankind»  

♦  Boken «Homo Deus - A Brief History of Tomorrow»  

♦  Thor Kvinge: Oseanografiske bøye-målinger i Weddelhavet 1968-1973  

♦  Om bergenske lyst-steder  

♦  Johan Cordt Harmens Storjohan, grunnlegger av norsk sjømannskirke  
 

 

Bergen, 17. desember 2020 
Jacob Irgens 
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VERKTØY

• Digitalisering og datadrevne tjenester

• Kunnskap om og dialog med medlemmene

• Målrettet kommunikasjon

• Riktig kompetanse hos ansatte og tillitsvalgte

• Samhandling på tvers

KRAFT BEVEGELSE LIKEVEKT

• Oppnå politiske gjennomslag

• Jobbe for konkurransedyktig og 
relevant kompetanse i et 
arbeidsliv i endring

• Skape verdi for medlemmene i 
ulike livsfaser

• Katalysator for teknologisk
endringskraft

• Bærekraftig samfunn

• Trygge rammebetingelser
i arbeidslivet

• Tilfredse medlemmer

• Styrke den norske 
samarbeidsmodellen

• Medlemsvekst og økt 
organisasjonsgrad

• Økt rekruttering til Tekna-fagene 

• Aktive medlemmer, engasjerte
frivillige og gode tillitsvalgte

• Attraktive faglige og sosiale 
nettverk

• En tydelig samfunnsaktør

• Verdifull partner i arbeidslivet



Handlingsplan Tekna Bergen avdeling 2021

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 3

Medlemsvekst og økt 

organisasjonsgrad

• Bidra med å bygge merkevaren Tekna og synliggjøre Tekna i 

Bergen og omegn

• Delta på sentrale og regionale møter 

Økt rekruttering til Tekna-fagene • Jobbe aktivt med å vekke interessen for realfag hos barn og unge 

ved blant annet å arrangere Inspirasjonsdag realfag for elever i 

videregående skole.

• Vise at teknisk og naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for 

å skape arbeidsplasser og for å løse og forebygge miljøproblemer

• Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått, 

verdsatt og benyttet

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige 

og gode tillitsvalgte

• Være en møteplass for de tillitsvalgte i regionen

• Initiere til møter vedrørende lønns- og interessearbeid sammen 

med Lønns- og interesseutvalget (LiU)

• Støtte medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen



Handlingsplan Tekna Bergen avdeling 2021

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 4

Attraktive faglige og sosiale nettverk

Skape verdi for medlemmene i ulike 

livsfaser

Tilfredse medlemmer

• Tekna Ung

• Tekna Student Bergen

• Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser

Jobbe for konkurransedyktig og 

relevant kompetanse i et arbeidsliv i 

endring

• Arrangere kurs, faglige møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk for 

medlemmene som er både relevant og tverrfaglig

• Samarbeide med andre organisasjoner i Bergensregionen 

(NTVA, Econa, Innovasjon Norge, Bergen Næringsråd, NITO, 

NAV, VIS med flere)

Bærekraftig samfunn • Aktiviteter og arrangementer skal knyttes mot FNs bærekraftsmål

• Stimulere til gründer- og entreprenørskap

• Bidra i samfunnsdebatten



Budsjett Tekna Bergen avdeling 2021

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 5

INNTEKTER Budsjett 2021

Avdelingskontingent 1 370 000

Renter 11 000

Egenandel arrangementer 100 000

Tilskudd (søknader/sponsing) 60 000

Sum inntekter 1 541 000

KOSTNADER Budsjett 2021

Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 150 000

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 40 000

Bærekraftig samfunn 20 000

Økt rekruttering til Tekna-fagene 200 000

Attraktive faglige og sosiale nettverk 600 000

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsvalgte 290 000

Drift av avdelingen, inkludert styremøter

Digitale nasjonale fellesarrangement

200 000

41 000

Sum kostnader 1 541 000

Årsresultat 0
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