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Innledning 

Kontrollkomiteen har gjennomgått årsberetningen for avdelingen, Fagrådet, Tekna ung, og Teknas 

Seniorgruppe samt planlagt aktivitet for 2021. Årsberetningene synes å rapportere aktiviteten 

knyttet til Tekna Bergen som virker godt planlagt selv om den pågående pandemien har ført til 

utsettelse og avlysning av en rekke arrangementer. Beretningene er som de pleier både gode og 

informative. Komiteen har vurdert planer og budsjett opp mot utført aktivitet, og det vil bli omtalt i 

det følgende. 

Årsmøte 2020 

Det ble gjennomført etter vedtektene, uten at det kom opp kontroversielle spørsmål. 

 Antall deltagere var som vanlig for årsmøtet lavt i forhold til antall medlemmer, komiteen har ingen 

konkrete forslag hvordan det skal være mulig å trekke flere medlemmer til dette arrangementet.  

 

Årsrapport 2020 

Dokumentet beskriver avdelingens aktivitet godt.  Kontrollkomiteen vil gi ros til de lokale tillitsvalgte 

som har bidratt til å planlegge mange arrangementer hvorav mange ikke har latt seg gjennomføre, 

selv om at digitale møter til en viss grad er brukt som i enkelte tilfeller synes å trekke mange 

deltakere. Det er bra at dette ble tatt i bruk. 

Det er verdt å merke seg at Bergen avdeling har hatt stor medlemsøkning i 2020 med hele 7,9% i 

2020 med en netto tilvekst på 477 medlemmer.  Kontrollkomiteen merker seg at antall utmeldte er 

lavere enn forgående år det er et godt tegn  

Kontrollkomiteen mener at de aktiviteten som er beskrevet innenfor de forskjellige områdene 

ivaretar Teknas handlingsplan på en god måte, 

Det er også verdt å merke seg at noen av Tekna Bergens medlemmer har sentrale verv i Teknas 

sentrale styrende organer, men avdelingen har ikke medlem i Hovedstyret heller ikke i Teknas 

valgkomite. Kontrollkomiteen vil oppfordre avdelingen til å fortsette med å støtte opp under sentral 

aktivitet for avdelingens medlemmer og håper på at vi igjen ser medlemmer i hovedstyret 

kommende valg i år. 

Sekretariatet 

Igjen kan Kontrollkomiteen konstantere at det er et velfungerende samarbeid mellom valgte 

tillitsvalgte og sekretariatet. 

Årsregnskapet 



Årsregnskapet viser et overskudd på nesten en halv million. Dette skyldes vel den spesielle 

situasjonen landet har vært i siden 12 mars 2020. Det har gjort det vanskelig å få gjennomført et 

program som økonomien ville kunne tillatt.  

 

Fremtiden 

Prioriterte oppgaver og budsjett for 2021 inneholder aktiviteter knyttet opp til en ny handlingsplan 

Tekna 2024. Det virker som de valgte satsningsområder vil kunne skape positiv aktivitet også i 2021. 

Kontrollkomiteen ser ikke behov for å komme med ytterligere kommentarer til de fremlagte 

prioriterte oppgaver for 2021 utover et håp om at det blir lettere å møtes fysisk i året som kommer.  

Dette er et budsjett i balanse som viser en moderat vekst i omsetning. 

Det er viktig at Tekna ivaretar et godt samarbeid med andre organisasjoner i Bergensregionen.  

Konklusjon 

Som nevnt tidligere er kontrollkomiteen tilfreds med aktiviteten i 2020. 

Avdelingens styre, fagråd, Tekna ung og DK-leder syntes å ha skjøttet sine oppgaver på en utmerket 

måte i 2020 til tross for den vanskelige situasjonen. Vi kjenner ikke til at det i tiden etter årsskiftet 

har inntrådt noe som rokker ved denne konklusjonen. 

  

 

Bergen 04.02.2021 

 

  

Asle Aasen        Gudmund Olsen 

        

 

 

    

  

 





Valgkomiteens innstiling verv 2021 - Tekna Bergen avdeling

Styret for Tekna Bergen 2021 Valgperiode 1 år

Leder Sørfonn Lars Jørgen gjenvalg Bergen Kommune

Nestleder Birkeland Merethe gjenvalg Universitetet i Bergen

Kasserer Krossøy Christel gjenvalg Universitetet i Bergen

Styremedlem Holt Liviu gjenvalg DNV GL AS avd Bergen

Styremedlem Krossholm Charlotte Kleven gjenvalg Equinor ASA Avd kontor Bergen

Styremedlem Ljones Gudrun gjenvalg Equinor ASA Avd Raffineri Mongstad

Styremedlem Løvstakken Tonje gjenvalg Sweco Norge AS Avd Bergen

Styremedlem Skarvatun Tora gjenvalg

Kontrollkomiteen Valgperiode 2 år

Leder Olsen Gudmund Per ikke på valg Equinor ASA Avd kontor Bergen

medlem Aasen Asle gjenvalg Bergen Vann KF

Revisor Valgperiode 1 år

Revisor Wake Iver gjenvalg

Valgkomiteens Valgperiode 1 år 

Valgkomite-medlem Potter Thomas Joseph gjenvalg Norconsult AS Avd Bergen

Valgkomite-medlem Solløs Tone Eikeland gjenvalg BKK Nett AS Avd Bergen

Valgkomite-medlem Wake Iver gjenvalg

Valgkomite-medlem Aasen Asle gjenvalg Bergen Vann KF

Valgkomiteens leder Larsen Raymond gjenvalg Aker Solutions AS avd Bergen

R-møterepresentanter

Sørfonn Lars Jørgen Styret Tekna Bergen

Birkeland Merethe Styret Tekna Bergen

Krossøy Christel Styret Tekna Bergen

Holt Liviu Styret Tekna Bergen



Valgkomiteens innstiling verv 2021 - Tekna Bergen avdeling

Ljones Gudrun Styret Tekna Bergen

Løvstakken Tonje Styret Tekna Bergen

Eggen Marit Leder avdelingsfagrådet

Mehn-Andersen Ingrid Leder Tekna Ung

Vararepresentanter til R-møte

1. Nesse Christoffer Vikebø Tekna Ung

2. Bjelland Anne Sofie Handal Avdelingsfagrådet

3. Berland Geir Omar Avdelingsfagrådet

4. Lunde Turid Helen Felli Avdelingsfagrådet

5. Herfjord Kjell Avdelingsfagrådet

6. Nes Ingebjørg Tekna Ung

7. Uttisrud Anette Tekna Ung

8. Bjerga Anders Avdelingsfagrådet




