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Innledning 

Kontrollkomiteen har gjennomgått årsberetningene fra avdelingen, Fagrådet, Tekna ung, og Teknas 

Seniorgruppe samt planlagt aktivitet for 2022. Årsberetningene rapporterer aktiviteten knyttet til 

Tekna Bergen Avdeling på en oversiktlig og god måte. I andre året med korona pandemien har 

aktiviteten til Bergen avdeling vært omfattende. Selv om den pågående pandemi har ført til 

utsettelse og avlysning av en rekke arrangementer har avdelingen ved hjelp av digitale løsninger klart 

å gi et tilbud som har gitt mange anledning til å ta del i arrangementer. 

De årsberetninger som er lagt til grunn for denne rapport er som de pleier både gode og informative.  

Årsmøte 2021 

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

 Antall deltagere var rimelig høyt med 91 deltakere som er høyere enn det har vært på «oppmøte» 

arrangementer. 

 

Årsrapport 2021 

Kontrollkomiteen vil starte med å gratulere med utmerkelsen årets avdeling 2020 og at vi har fått 

Tekna President fra Bergen avdeling. 

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

som har bidratt til å planlegge mange arrangementer. Digitale arrangementer har gjort at vi har 

mange påmeldte arrangementer i regi av Tekna og Avdelinger med undergrupper 

Det er verdt å merke seg at Bergen avdeling også i 2021 har hatt stor medlemsøkning med hele 6,7 % 

med en netto tilvekst på 434 medlemmer  

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

ivaretar Teknas handlingsplan på en god måte, 

Sist kontrollkomites rapport etterlyste sentrale tillitsvalgte fra Bergen, dette ser mye bedre ut i år 

med foreningens høyeste tillitsvalgte fra Bergen. 

Sekretariatet 

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

tillitsvalgte og sekretariatet. 

Årsregnskapet 

Årsregnskapet viser et overskudd på vel 76.000 kr i tillegg til det er avsatt 500.000 kr til 

Jubileumskonto for 2024 som ikke er beskrevet i årsberetningen. Det økonomiske resultatet er veldig 

solid og 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. La oss håpe på at 

situasjonen endres slik at det er mulig å få mer aktivitet der en kan være til stede og som gjerne 

koster litt mer slik at Bergen Avdeling ikke vil operer med så store overskudd i fremtiden. 

 

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 2022. 

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

prioriterte oppgaver for 2022 utover et håp, som før nevnt, 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 2021. 

Avdelingens styre, fagråd, Tekna ung, Teknas Seniorgruppe og DK-leder syntes å ha skjøttet sine 

oppgaver på en utmerket måte i 2021. Vi kjenner ikke til at det i tiden etter årsskiftet har inntrådt 

noe som rokker ved denne konklusjonen. 

  

 

Bergen 07.02.2022 

 

  

Asle Aasen        Gudmund Olsen 

        

 

 

    

  

 


