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7. Prioriterte oppgaver  
 Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2024 

 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad: 

 Tekna Bodø avdeling vil  

• Tekna Ung skal ha arrangement for å bidra til å inkludere unge i Bodø i et nettverk  

• Bidra med å bygge merkevaren Tekna og synliggjøre Tekna i Salten.  

Økt rekruttering til Tekna-fagene:  

Tekna Bodø avdeling vil bidra til  

• Jobbe med å vekke interessen for realfag hos barn og unge, blant annet gjennom First Lego 

League  

• Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått, verdsatt og benyttet. 

Attraktive faglige og sosiale nettverk Tekna Bodø avdeling vil  

• Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser. 

• Jevnlige ha sosiale arrangement for hele Tekna og for grupperinger som f.eks Tekna Ung.  

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte  

Tekna Bodø avdeling vil 

• Bruke dialogmøte som en arena for å bli kjent med resten av organisasjonen og bidra til et 

tettere samarbeid i Tekna-avdelingene i Nord-Norge.  

• Bruke undergrupper for å få flere engasjerte frivillige i Tekna Bodø. Som f.eks egen 

undergruppe for Samfunnsmidler, Tekna Ung, Fag osv.  

• Støtte medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

 Tekna Bodø avdeling vil  

• Arrangere kurs og faglige møter for medlemmer.  

• Bedriftsbesøk hos relevante bedrifter i regionen  

• Samarbeide med andre organisasjoner i regionen (First lego league, Makerspace Bodø) 

Bærekraftig samfunn  

Tekna Bodø avdeling vil  

• Ha søkelys på bærekraft gjennom faglige møter og sosiale arrangement. 

  



8. Fastsettelse av avdelingskontigent for 2024  
Bodø avdeling har i 2023 hatt en årskontingent på 200kr. Denne foreslås å beholdes. 

9. Budsjett 2023 
 

10. Vedtektsendringer  
Det er ingen forslag om vedtektsendringer for årsmøtet 2022. 

11. Innkomne saker 
Det er ikke meldt inn noen innkomne saker. 

  



12. Valg 
 

a) Styret, revisor og valgkomite 

 

Innstilling nytt styre fra valgkomitèen for Tekna Bodø avdeling 

 

 

Kjære Tekna-medlemmer! 

Valgkomiteen ved Ida Bohlin og Per Strømhaug har gleden av å presentere vår 

innstilling til styre og øvrige tillitsvalgte til årsmøtet 8. mars 2023: 

 

Leder: Mari Andrea Pedersen, Sweco Norge (velges for 1 år) 

Styremedlemmer: 

Hans Richardsen, Statens vegvesen (gjenvelges for 2 år) 

Frank Ove Olsen, Fiskeridirektoratet (gjenvelges for 2 år) 

Martin Andrè Martinsen, Nexans Norway AS, avd. Rognan (ikke på valg) 

Kristina Naasen Hellesnes, Senter for Framtidteknologi AS (ny velges for 2 år) 

Geir Sandvei, Bodin videregående skole (ny velges for 2 år) 

Revisor: 

Kjetil Korsnes, Biovivo Technologies AS (ikke på valg) 

Valgkomité: 

Ida Bohlin, Statens vegvesen (gjenvelges for 1 år) 

Per Strømhaug, pensjonist (gjenvelges for 1 år) 

Trond Dalhaug, (ny velges for 1 år) 

 

Vi ønsker de foreslåtte tillitsvalgte lykke til med valget på årsmøtet 8. mars. 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen 

Ida Bohlin 

Per Strømhaug 

 

b) Representanter til R-møtet 2023 

 

Representant til R-møte 2023: Mari Andrea Pedersen  

Vararepresentanter til R-møte 2021: Resten av styret 

 

 


