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Avdelingen  

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i 

kommunene Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Lier, Modum, Nes, 

Ringerike, Sigdal, Øvre Eiker og Ål i Viken fylke. 

 

31. desember 2020 hadde Tekna som helhet 86868  medlemmer. Dette er en nettovekst fra 31. 

desember 2019 på 5126 medlemmer. I prosent var økningen i 2020 på 6,3% mot 6,9% året 

før.  

 

Drammen avdeling hadde ved årsskiftet kommet opp i 2551 medlemmer. Netto vekst i 2020 

var på 124  medlemmer. Vi har en noe lavere økning enn i fjor, da var veksten på 5,9%, mens 

den i år er på 5,1%. Det er noe lavere enn for Tekna som helhet - der er veksten samlet sett på 

6,3% og på 7,2% hvis man ser kun på ordinære medlemmer. 

 

642 av medlemmene i Drammen avdeling er kvinner (25,2%), 1909 er menn. 676 – ca 27,8 % 

– er i Tekna Ung-alder. Ledighetsprosenten for Drammen avdeling ligger nå på 2,6% – en 

økning fra fjorårets 0,7%. 85% av de ledige har søkt om redusert kontingent. Merk at disse 

tallene er basert på medlemmer som selv har meldt inn til Tekna om endring i 

ansettelsesforhold. 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Drammen avdeling har i 2020 bestått av leder Jon Dag Evensen, nestleder 

Marte Lise Aashamar, kasserer Paal Wollert Johansen, styremedlemmene Dag Fjeld 

Edvardsen, Anders Ekberg Nymark, Aneta Knoll og Tord Sjeggestad Bjørnsen. 

 

Tekna Drammen har en egen festkomité; denne har i 2020 bestått av leder Dag Roar 

Wennberg og medlemmene Ljuba Walter og Trond Clausen.  

 

Tekna Ung Drammen har i 2020 bestått av Marie Rekve, Marianne Stave Sekkenes, Katrine 

Plünnecke, Martin Hals, Eivind Foss-Pedersen og Tord Sjeggestad Bjørnsen. De har hatt 5 

møter hvor de har planlagt ulike sosiale arrangement.  

 

Styret har i perioden hatt 7 styremøter. 

 

Valgkomiteen har i år bestått av Elisabeth Fretheim, Mari Aass og Emilie Aune. 

 

Høsten 2020 har Tekna rullet ut Teams for tillitsvalgte, i tillegg til utvalgte Office365-

programmer. Alle tillitsvalgte i Tekna er på felles plattform og mulighet til kontakt på tvers, 

men også eget Team for styret. Dette har gitt styret et godt verktøy for dokumenthåndtering, 

samhandling og digitale styremøter.  

Aktiviteter i 2020 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2024. Aktiviteten i 2020 har i stor grad vært preget av korona-

nedstengning. Noen fysiske arrangemeter har allikevel blitt gjennomført. 
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Totalt har det vært 366 påmeldte på de 14 gjennomførte arrangementene. Når vi legger til 

ledsagere der dette har vært åpnet for, kommer vi til et samlet antall på 413. Da er ikke NITO-

medlemmer på fellesarrangementer inkludert, og kun påmeldingene gjennom Teknas 

kurssystem. I tillegg vet vi at en del medlemmer fra Drammen har deltatt på kurs og annet der 

Tekna Kongsberg avdeling eller Tekna sentralt står som hovedarrangør. Antallet avmeldinger 

i siste øyeblikk samt påmeldte som ikke møter opp er fortsatt en utfordring. Antall deltakelser 

innledningsvis i dette avsnittet er etter at avmeldinger er registrert, men fanger ikke opp 

manglende oppmøte. 

Styret er glad for at en god del fysiske arrangement har blitt gjennomført også etter 12. mars, 

med godt smittevern i henhold til Tekna sine rutiner og uten smittetilfeller registrert i 

etterkant av våre arrangement. Løpende vurdering og begrensninger i de fysiske aktivitetene 

ble vurdert etter til enhver tids gjeldende forskrifter og lokal smittesituasjon for covid-19. 

Tekna har levert en rekke digitale arrangementer i 2020 som har vært sendt fra Oslo og der 

alle medlemmer i avdelingene rundt i landet har fått invitasjon. Oslo avdeling har stått for en 

stor del av utgiftene, i enkelte tilfeller har lokalavdelingene ellers bidrat, så også Drammen. 

Det har vært deltakere fra Drammen avdeling på en rekke av disse arrangementene, inkludert 

serien med digital quiz (‘digikviss’) med Andreas Wahl og kjemisk juleverksted for barn, der 

påmeldte fikk levert utstyr til å følge aktivitetene. 

Bedriftsbesøk 

Etter nedstengningen 12. mars har ikke bedriftsbesøk vært like enkelt. Flere bedriftsbesøk står 

på lista når dette igjen kan gjennomføres. 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Den 23.01.2020 hadde vi foredraget «Privatøkonomi – unngå luksusfellen» avholdt av 

Hallgeir Kvaldsheim. Dette foredraget hadde vi på Scandic Ambassadeur i Drammen, og var 

gratis for Tekna-medlemmer. På foredraget fikk vi gode råd og konkrete tips om hvordan vi 

kan få bedre økonomi. Foredraget var spennende og engasjerende. Hallgeir formidlet at det er 

enkelt å ta tak i egen privatøkonomi. At man ser sammenhengen mellom bedre handlevane, 

smartere sparing og et rikere liv. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene 

våre etter kurset. Alle medlemmene som deltok på kurset fikk tilsendt presentasjonen i 

etterkant. Foredraget ble arrangert i samarbeid med NITO.. 

Årsfesten ble holdt på Børsen den 14. februar. Invitasjonen gikk ut til alle medlemmer i 

avdelingen med mulighet for å ta med ledsager. Tradisjon tro ble det servert en treretters 

middag med drikke. Det var underholdningsinnslag, hyggelige deltakere og dans utpå 

kvelden. I tillegg bidro det humoristiske mannskoret Ørnen med et kunstnerisk innslag. 

‘Drammen by – et møte med arkitekt Arne Finn Solli ‘ble arrangert av Drammen Tekniske 

Forening i samarbeid med Tekna den 20.02.2020. Solli viste eksempler på egne arbeider fra 

de små gule pumpehusene en ser rundtom i byen knyttet til større leilighetsbygg. Videre ble 

det gitt noen tankevekkende eksempler på byggverk som ikke tar hensyn til sine omgivelser. 

Tillitsvalgte og frivillighet 

Årsmøte ble holdt i Skur 1 den 11. mars. Det ble servert middag med god avstand mellom 

deltakerne. Årsberetning, nytt styre og planer for året som kommer ble gjennomgått. 

Etter at årsmøtet var avviklet holdt assisterende havnesjef Ivar Vannebo et engasjerende 

foredrag om utviklingen av Drammen havn i moderne tid og skisserte planer for videre 
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utbygging. 

Bærekraftig samfunn 

Pia Ve Dahlen holdt et engasjerende foredrag om det forunderlige havet den 11.februar. Pia er 

utdannet marinbiolog og har tilbragt mye tid både på og ikke minst i havet. Hun berettet 

engasjert om alt det underlige som er å se i havet og med bekymring om mange av de 

endringer en ser. 

 

Kompetanse 

Den 20. oktober holdt Petter Bakken kurs for oss i Prosjektstyring. Kurskvelden ga oss enkle 

verktøy og praktisk innspill til prosjektstyring og hvordan vi som medarbeider eller leder kan 

bruke våre kvalifikasjoner på en bedre måte. 

Kurset om Fremtidsmennesket som skulle vært avholdt 17. november måtte dessverre utsettes 

på grunn av økt smitte og nedstengning i Drammen. Kurset vil bli avholdt når situasjonen 

tillater det. 

Tekna Ung 

16. januar ble det arrangert “Shuffleboard og øl” på Rekord bar på Strømsø. Det var 14 

påmeldte og like mange deltakere på dette arrangementet. Det ble spilt 2-3 runder med 

shuffleboard, etterfulgt av mingling utover kvelden i baren.  

“Bowling og øl” ble arrangert 28. februar. på Bowling 1. Deltakerene minglet med pizza og 

drikke på et eget rom før det ble spilt noen runder på bowlingen etterpå. På dette 

arrangementet var det 12 påmeldte og 12 deltakere.  

“Paint ‘n sip” ble arrangert online 26. mai. Deltakerene fikk levert utstyr på døra, og fikk en 

link til arrangørens stream hvor de viste hvordan man skulle male.  

4. oktober ble det arrangert en tur i Finnemarka med bål og quiz. På dette arrangementet var 

det 6 påmeldte og 6 deltakere. Været ble ikke så dårlig som det var meldt, slik at deltakerene 

fikk en fin tur i marka. På Kloptjern ble det fyrt opp bål med mulighet for grilling, og 

arrangert quiz med fine premier.   

Ølskole på Aass bryggeri ble arrangert 23. oktober. Det var 30 påmeldte og 29 som møtte opp 

på arrangementet. Det ble servert et stort utvalg øl med en enkel tapas-tallerken ved siden. De 

hadde ikke mulighet til å tilby omvisning på bryggeriet av smittevernshensyn, men som et 

alternativ fikk deltakerene en gjennomgang av bryggeriets historie samt bryggeriprosessen.  

Festkomiteen  

Festkomiteens aktiviteter har i 2020 vært sterkt preget av den pågående korona-pandemien. 

Festkomiteen har i 2020 arrangert følgende aktiviteter:  

Årsfesten ble avholdt 14.februar med middag og etterfølgende dans i Børsen, 51 deltagere.  

Pga. korona-pandemien ble det ikke arrangert noen ølsmaking eller lignende i vår. Det samme 

gjaldt egentlig for båttur, men etter at hverken «Christiane» eller elvebåten MSDrammen er i 

drift lenger ville det vært en utfordring å arrangere båttur i år uansett.  

Vinaften ble arrangert 25. september i Frimurerlogen, med tema " Portugal – ikke bare 
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portvin". Guide i år var Arild Endresplass. En forsamling på 59 personer fikk introduksjon til 

kanskje lite kjente kvalitetsviner fra dette landet. 

Det var planlagt et førjulsbesøk til Egge gård, men under de gjeldende forhold ble det 

besluttet å forsøke å få dette til i 2021 i stedet. 

Torskeaften ble i henhold til tradisjonen avholdt 30. oktober, også den i Frimurerlogen med 

35 deltagere, under strengt smittevernregime. Til vanlig skal torskeaften arrangeres første 

fredag i november, men det viste seg at denne datoen var blitt snappet av andre tidlig i år. 

Dette viste seg likevel å være et lykketreff, siden korona-restriksjonene i Drammen ble innført 

dagen etter, og et arrangement en uke senere ville ikke vært mulig. I henhold til 

smittevernreglene ble aftenen avsluttet etter middagen.  

Følgende arrangementer har vært gjennomført: 

14.02  Årsfest             Deltagere: 51 

25.09  Vinaften           "  59 

30.10  Torskeaften   "  35 

 

Introduksjonskurs for tillitsvalgte 23. april 

Å være tillitsvalgt krever nødvendig kompetanse. Introduksjonskurset er en del av Teknas 

grunnopplæringen for tillitsvalgte. Introduksjonskurset ble holdt digitalt i 2020, og Anders 

Nymark deltok fra Drammen. Kurset gav en god oversikt over Tekna-organisasjonen i tillegg 

til forventningene til oss som tillitsvalgte. 

I tillegg er det et nettbasert kurs “Bli kjent med Tekna” som er tilgjengelig for alle 

medlemmer. 

Avdelingsledermøte, 17. oktober 

Avdelingsledermøtet ble i år avholdt digitalt. Deltakere fra styret var samlet på et møterom på 

Drammen Bibliotek. Som vanlig har Tekna avdeling Drammen 2 stemmer ved avstemminger. 

Naturlig nok ble det ikke noe sosialt arragement og heller ingen erfaringsutveksling med 

innlegg fra andre avdelinger. På daværende tidspunktet håpet man at denne delen av 

arrangementet kunne avholdes i februar 2021. (Status: Det ble gjennomført en digital variant 

av en fellessamling i februar for avdelingssiden, fagsiden, studentene og Tekna Ung.) 
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Årshjulet 

 

Dato Aktivitet Sted 

16.1. Tekna Ung Drammen: Shuffleboard + øl Rekord bar 

23.1. Privatøkonomi - unngå luksusfellen Scandic Ambassadeur 

4.2. Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår Tollboden hotell 

5.2. Romfart i en ny tidsalder * USN Kongsberg 

11.2. Det forunderlige havet Papirbredden 

14.2. Årsfest for Drammen avdeling Børsen 

2 0 . 2 . Drammen by - et møte med arkitekt Arne Finn Solli * Scandic Ambassadeur 

28.2. Pizza og bowling med Tekna Ung Drammen Bowling 1 

11.3. Årsmøte i Tekna Drammen avdeling Skur 1 

21.3. AVLYST - Tur i badstue med Tekna Ung Drammen  

22.4. AVLYST - Den kunnskapsrike pasienten  

24.4. AVLYST - Tekna Ung - Minigolf, Bar og Pizza  

26.5. Paint 'n sip Online 

3.9. Opptatt av klima, økonomisk vekst og nye 

arbeidsplasser?* 

Scandic Ambassadeur 

25.9. Vinaften 2020 Frimurerlosjen 

4.10. Tekna Ung - Ut på tur i Drammensmarka - grilling og quiz Finnemarka 

20.10. ABC for prosjektstyring  

23.10. Tekna Ung: Besøk med ølskole på Aass bryggeri Aass bryggeri 

30.10. Torskeaften 2020 Frimurerlosjen 

17.11. UTSATT - Fremtidsmennesket  

26.11. AVSLYST – Tekna Ung – Minigolf, Bar og Pizza  

* arrangementer der samarbeidsforeninger er arrangør 
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Økonomi 

Avdelingen har i 2020 fått inn kr. 495.309,- i medlemskontingent og gått med overskudd på 

kr. 132.370,- Likviditeten er særs god, med kr. 1.074.018,- på konto.  
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Vedlegg 2 – Regnskap 2020 

 

Regnskap 

2020 

Budsjett 

2020 

Medlemskontigent    495 309   480 000 

Attraktive faglige og sosiale nettverk     -316 031  -465 000 

 - Faglige arrangement i regi av avdelingsstyret 101 003   195 000 

 - Sosiale arrangement i regi av avdelingsstyret 181 617   210 000 

 - Arrangement i regi av Tekna Ung 33 411   60 000 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsv. -24 385   -25 000 

 - Årsmøte 24 385   25 000 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter -26 938   -55 000 

Diverse 4415   -5 000 

      

Årsresultat 132 370 -70 000 

 

 

Status    31-des-20 31-des-19 

Bank    1 074 018   941 648 

            

Resultat            132 370 

Sum     1 074 018   1 074 018 

 

 

Revisors beretning 
 

1. Bilagene er kontrollert og funnet i orden. 

2. Bankbeholdningen er kontrollert og funnet i orden. 

    Beholdningen pr. 31.12.2020 er kr 1.074.018,44 

    Det er ingen gjeld. 

3. Årets overskudd er på kr 132.370,16 

4. Styret har tilsammen brukt kr 26.938,19 

  

Med overstående merknader anbefales regnskapet godkjent. 

  

Drammen, 28 Februar 2021, Anita Tveiten og Unni Horne 
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Vedlegg 3 – Avdelingens oppgaver 

Teknas visjon & verdigrunnlag 

Tekna Drammen avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 

utvikles. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi 

Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2021–2024, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas 

verdigrunnlag. 

 

Tekna Drammen avdeling legger til grunn Teknas visjon og verdigrunnlag som lyder: 

 

● Tekna skaper fremtiden 

● Tekna skal være: Troverdig – Nyskapende – Modig 

Målsetninger for Tekna Drammen avdeling 

Tekna Drammen avdeling skal være den samlende forening for dem med høyere teknisk-

naturvitenskapelig utdanning i lokalmiljøet og regionen. Vi opptrer troverdig, og søker å være 

nyskapende og modig. Vi gir inspirasjon, skaper motivasjon og arrangerer populære kurs til 

glede for våre medlemmer og andre. 

Avdelingens grunnprinsipper 

Opptre samlende og gi medlemsnærhet. Arrangere faglige og sosiale arrangementer. 

Delaktighet både lokalt og regionalt. Aktivt engasjere og rekruttere. Innby til etikk, tillit og 

trygghet. Fremme litt lek, mye moro og livslang læring. 

Organisasjon 

Avdelingen skal ha en organisasjon som gjør at dens arbeid sikres effektivitet. 

Arbeidsfordelingen i styret er som følger: 

Leder 

● Koordinator mot Tekna sentralt. 

● Koordinator for avdelingens aktiviteter. 

● Mottar post til avdelingen. 

● Innkaller til styremøter i samarbeid med distriktskontoret (DK). 

Nestleder 

● Støtter opp om lederen og lederens aktiviter. 

● Mediakontakt. 

Kasserer 

● Økonomiansvarlig for avdelingen. 

● Undersøker mulighetene for økonomisk støtte fra Tekna sentralt. 

● Lager årsregnskap og budsjettforslag. 

● Gir en halvårlig presentasjon av økonomistatus, samt rapporterer til styret ved 
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drastiske og/eller uforutsette endringer i forhold til budsjettet. 

Referent 

● Skriver møtereferat fra styremøtene. 

Styremedlemmer 

● Andre oppgaver knyttet til Teknas arbeid mellom samtlige styremedlemmer på det 

konstituerende styremøtet. 

Valgkomité 

● Det er valgkomiteen som er ansvarlig for innstilling til alle verv, unntatt valg av ny 

valgkomite, som styret er ansvarlig for. 

Festkomité 

● Gjennomføre og videreutvikle de sosiale arrangementene, med formål å rekruttere nye 

og beholde eksisterende medlemmer 

● Arrangere årsfest, vinkveld og torskeaften 

● Utvikle nye arrangementer 

● Festkomiteen rapporterer til styret 

Distriktskontorleder (DK Buskerud)  

DK-leder er ansatt fra sentralt hold og jobber tett med lokalavdelingen i sitt distrikt. DK-

lederens oppgaver i forhold til avdelingene er å være: 

● Rådgiver for avdelingenes tillitsvalgte. 

● Administrativ støtte (ikke sekretær) til avdelingenes tillitsvalgte/grupper (som for 

eksempel Tekna Ung). 

● Arrangementsbistand med kulturelle og sosiale møter i regi av avdelingene.  

● Arrangementsansvarlig for Hovedstyrets dialogmøter. 

● Den som sørger for publisering av arrangementer på tekna.no/drammen samt 

utsendelse av invitasjoner.  

● Den som vedlikeholder medlemsregisteret mht. lokale avdelingsverv. 

● Bidragsyter til studentarbeid i samråd med de studentansvarlige i Tekna sentralt.  

● Mulig kontaktpunkt for medlemmer som har spørsmål. 
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Prioriterte oppgaver for 2021 

Tekna Drammen har som hovedmål å utvikle og inspirere nye og gamle medlemmer gjennom 

å gjennomføre gode faglige arrangementer og sosiale tilbud. 

Tekna 2024-strategien har overskriften “Teknologi og kompetanse for fremtidens arbeidsliv”. 

Punktene nedenfor er alle områder innenfor denne strategien. 

 

● Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 

● Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

● Økt rekruttering til Tekna-fagene 

● Attraktive faglige og sosiale nettverk 

● Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

● Bærekraftig samfunn - som deltema eller gjennomgående i alt vi gjør 

Når det gjelder arrangementer som vil inngå i å gi tilbud til medlemmene innenfor disse 

kategoriene, så planlegger Tekna Drammen blant annet følgende typer i 2021: 

● familiearrangementer 

● populærvitenskapelige foredrag 

● inspirere barn og ungdom gjennom målrettede arrangementer 

● tradisjonelle og nye sosiale arenaer 

● faglig inspirerende bedriftsbesøk og foredrag 

● foredrag som bidrar til medlemmenes personlige utvikling 

● relevante foredrag for det geografiske området 

På grunn av koronapandemien er det usikkert hvor mange fysiske arrangementer som lar seg 

gjennomføre i første halvår 2021. 
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Vedlegg 4 – Budsjett 2021 

Budsjettet for 2021 er satt opp etter samme mal som fjorårets. Når arrangementer registreres i 

Teknas kurssystem, vil de bli kategorisert i mer detalj. De faglige arranementene vil være 

knyttet til flere av de prioriterte oppgavene. Både relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 

og økt rekruttering til Tekna-fagene (gjennom arrangementer som vekker interesse og 

inspirasjon) samt selvfølgelig attraktive faglige nettverk. Festkomitéarranementer dekker 

hovedtyngden av de rent sosiale arrangementene. Tekna Ung er på vei opp i aktivitet og 

planlagt aktivitet så langt er i hovedsak av sosial karakter, men Tekna Ung er på ingen måte 

begrenset til denne typen arrangementer. Hovedtanken er at de skal fokusere på aktivitet og 

temaer som er relevant for medlemmer til og med 37 år. 

 

KOSTNADER 

Budsjett 2020 

Inntekter 

Budsjett 2020 

Utgifter 

Medlemskontigent 500 000   

Attraktive faglige og sosiale nettverk   460 000 

 - Faglige arrangement i regi av avdelingsstyret   200 000 

 - Sosiale arrangement i regi av avdelingsstyret   200 000 

 - Arrangement i regi av Tekna Ung   60 000 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsv.   25 000 

 - Årsmøte   25 000 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter   55 000 

Diverse kostnader   5 000 

Digitale nasjonale fellesarrangementer   15 000 

Sum kostnader   560 000 

      

Årsresultat -60 000   

     

 

 

 

 

  



 

Side 16 av 20 

 

Vedlegg 5 – Valg 

Valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram på årsmøtet. 

 

Verv 

 

2020 Til valg 2021 

   

Styret:   

Leder Jon Dag Evensen  

Nestleder Marte Lise Aashamar  

Kasserer Paal Wollert Johansen  

Styremedlem Dag Fjeld Edvardsen  

Styremedlem Aneta Knoll  

Styremedlem Anders Ekberg Nymark  

Styremedlem Tord Sjeggestad Bjørnsen  

   

R-møte delegater: Jon Dag Evensen  

 Marte Lise Aashamar  

 Jørgen Tande  

 Ljuba Walther  

   

Vara: Paal Wollert Johansen  

 Dag Fjeld Edvardsen  

 Emilie Aune  

 Kristin Kjøglum Tyldum  

   

Revisorer: Unni Horne  

 Anita Tveiten  

   

Festkomité: Dag Roar Wennberg  

 Trond Clausen  

 Ljuba Walther  

   

   

Valgkomité: Mari Aass  

 Elisabeth Fretheim  

 Emilie Aune  

 

 

  



 

Side 17 av 20 

Vedlegg 6 – Vedtekter Tekna Drammen  

 
 

  
Vedtekter 

  
for 

  
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Drammen avdeling  

  

  

  

  

  
§ 1 Formål 
Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.   
  
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles på det lokale 
plan. 
  
§ 2 Mandat og omfang  
  
2.1. Mandat 
Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. 
  
Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører 
medlemmene på det lokale plan.  
  
Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna underrettet om 
saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker hvor 
avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal bidra til å nå målene i Teknas 
handlingsplan. 
  
Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og 
organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte. 
  
2.2 Omfang 
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i 
kommunene Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, 
Ringerike, Sigdal, Øver Eiker og Ål i Viken fylke. 
  
§ 3 Organisasjon 
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8. 
  
3.1 Årsmøte 
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: 
  

▪ godkjenne innkalling og dagsorden 
▪ velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 
▪ registrere stemmeberettigede medlemmer 



 

Side 18 av 20 

▪ behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 
▪ behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver 
▪ fastsette avdelingens kontingent 
▪ behandle styrets forslag til budsjett 
▪ behandle saker som er lovlig innmeldt 
▪ foreta valg, som angitt nedenfor 

  
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.  
  
Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst 
seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. 
Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før 
årsmøtet. Det er tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 
det er lovlig innkalt og minst 15 av medlemmene møter. 
  
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av 
minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og sted for 
ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig 
måte for medlemmene minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet. 
  
Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens medlemmer 
og Teknas generalsekretariat.  
  
Valg 
Årsmøtet velger et styre for avdelingen. Leder, nestleder og kasserer samt inntil fire 
styremedlemmer velges i nevnte rekkefølge, og alle velges for ett år. Det er også anledning 
til å velge inntil to varamedlemmer. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover 
§ 6. 
  
Årsmøtet velger to revisorer og valgkomité. Funksjonstiden er ett år. 
  
Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. 
Teknas lover § 14. 
  
Vedtak 
Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På årsmøtet kan det bare 
fattes vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen. 
  
Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er angitt i 
disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5. Også styremedlemmer har 
stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre fremgangsmåte av ordstyrer. Om 
nødvendig foretas loddtrekning. 
  
Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til et annet 
medlem. Hvert medlem kan kun ha to fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen stemme. 
  
3.2 Styret 
Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og inntil fire øvrige styremedlemmer. 
Det er i tillegg anledningen til å velge inntil to varamedlemmer. 
  
 
Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. 
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Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i 
valgperioden. Styret skal orientere medlemmene om sin virksomhet. 
  
Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med regnskap om 
forrige års virksomhet, jf. Teknas lover § 12. 
  
Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i styret med tale- 
og forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer. 
  
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til stede. 
Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 
  
Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret kan søke 
veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for distriktskontorene. 
  
§ 4 Økonomi 
Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og behandles på 
årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas lover § 23 og Teknas 
vedtekter for kontingentens størrelse. 
  
§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning 
For endringer i vedtekter må skriftlig forslag være brakt inn for styret senest en måned før et 

årsmøte for å kunne bli behandlet på dette. For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på 

ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring 

må godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig.  

  
Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med samme vilkår 

som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to påfølgende årsmøter. Andre 

gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks 

uker etter det ordinære årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som 

bestemt av Teknas hovedstyre. 

  
-----o0o----- 

  
Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 11.03.2020 og godkjent av Teknas hovedstyre 
05.06.2020 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av 
årsmøtet 2018 [09.02.2018] og godkjent av Teknas hovedstyre 03.05.2018. Endringer av vedtektene 
kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av Hovedstyret. 
  

--------ooo0ooo-------- 
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Vedlegg 7 - Forslag til endring av vedtekter 

Tekna Drammen avdelings vedtekter er, som for langt de fleste av Teknas 

lokalavdelinger, basert på og følger i all hovedsak «Mønstervedtekter for Teknas 

lokalavdelinger.» På Avdelingsledermøtet i oktober 2020 ble det vedtatt en 

endring i mønstervedtektene og Avdelingsutvalget oppfordret avdelingene til å 

gjøre tilsvarende endringer i sine vedtekter. Endringen gjelder mulig digital 

avvikling av årsmøtene, utløst av den ekstraordinære situasjonen i 2020, men 

foreslått innarbeidet i vedtektene som en generelt alternativ.  

I Tekna Drammen avdelings vedtekter finnes følgende tekst under punkt 3.1.1: 

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.» 

Dette foreslås endret til: 

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at 

årsmøtet avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller 

hensiktsmessig.» 

 


