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Møtereferat 

Protokoll for årsmøte i Tekna Drammen avdeling 

Protokollen følger agenda for årsmøtet med korte oppsummeringer og vedtak som ble 

fattet.  

1. Åpning  

1.a Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner innkallingen.» 

Innkallingen godkjent uten kommentarer. 

1.b Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner dagsorden.» 

Dagsorden godkjent uten kommentarer. 

1.c Valg av ordstyrer 

Forslag til vedtak: 

«Isabelle Strømme, leder av Tekna Drammen avdeling, velges til ordstyrer.» 

Isabelle Strømme ble valgt til ordstyrer. 

1.d Valg av protokollfører 

Forslag til vedtak: 

«Elisabeth Wennevold, DK, velges til protokollfører.» 

Elisabeth Wennevold ble valgt til protokollfører. 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20. mars 2023  

Sted: Haandbryggeriet 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20. mars 2023 

1.e Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere 

Forslag til vedtak: 

«Medlemmene Anders Ekberg Nymark og Jon Dag Evensen signerer protokollen.» 

Forslaget ble vedtatt. 

1.f Registrering av stemmeberettigede medlemmer 

Ved møtestart var det 35 medlemmer til stede. Vedtektene sier at årsmøtet er 

beslutningsdyktig dersom det er lovlig innkalt og minst 15 av medlemmene møter. 

2. Foreningens virksomhet i 2022 

2.a Gjennomgang av årsberetning ved leder Isabelle Strømme 

Leder Isabelle Strømme ga oversikt over årets aktiviteter, inkludert styremedlemmers 

deltakelse på sentrale arrangementer. Tekna Ungs aktiviteter ble presentert av leder for 

Tekna Ung, Tord Sjeggestad Bjørnsen. 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2022 til etterretning.» 

Forslaget ble vedtatt. 

2.b Gjennomgang av regnskap ved kasserer Paal Wollert Johansen 

Kasserer Paal Wollert Johansen presenterte årsregnskapet for 2022. 

Kontingentinntektene ble noe høyere enn budsjettet. Det var lavere utgifter til faglige 

arrangementer, mens man gikk over budsjett på det sosiale. Årsaken var bl.a. muligheten til 

å arrangere en båttur, valget om å feire de tillitsvalgte på tvers av Tekna i distriktet samt 

godt oppmøte på flere arrangementer. Noen poster kom inn under budsjett pga. avvikling 

på Teams. Avdelingen har en solid bankbeholdning og må fortsatt ha som målsetting å 

redusere dette beløpet noe gjennom aktivitet som utgjør et godt tilbud til medlemmene. 

Før årsmøtet gikk til votering ble også revisjonsberetningen for 2022 presentert, se sak 2.c. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021.» 

Forslaget ble vedtatt. 

2.c Revisjonsberetningen 

Revisjonsberetningen ble presenterte av kasserer Paal Wollert Johansen med revisorenes 

anbefaling om at regnskapet godkjennes. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2022 til orientering.» 

Forslaget ble vedtatt. 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20. mars 2023 

3. Vedtekter 

Ingen forslag om vedtektsendringer. 

4. Budsjett og prioriterte oppgaver 2023 

4.a Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer 

Kasserer Paal Wollert Johansen presenterte forslag til budsjett for 2023. 

Avdelingen har god økonomi med rom for aktivitet. Budsjettet følger samme mønster som i 

fjor, men med noe økning for sosiale aktiviteter. De digitale nasjonale fellesarrangementene 

når mange medlemmer som av ulike årsaker ikke har anledning til å møte opp i/nær 

Drammen sentrum. De gir også lokalavdelingene tilgang til ‘store navn’ som ville koste mye 

å invitere. Merk: Styret sikter på et årsresultat på -80K. I årsmøtepapirene var det en 

summeringsfeil sånn at det sto -100K.  

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2023.» 

Forslaget ble vedtatt. 

4.b Avdelingskontingenten – foreslås holdt uendret 

Forslag til vedtak: 

«Avdelingskontingenten for 2023 foreslås holdt uendret, dvs. 240 kroner per år.» 

Forslaget ble vedtatt. 

4.c Styret informerer om prioriterte oppgaver for 2023 

Avdelingens leder Isabelle Strømme informerte om prioriterte oppgaver for 2023. Punktene 

i handlingsplanen er knyttet til målsetninger for Tekna som helhet. 

• Synliggjøre Tekna i Drammen og omegn gjennom bl.a. bedriftsbesøk 

• Delta på sentrale og regionale møter. 

• Jobbe aktivt med å vekke interesse for realfag hos barn og unge. 

• Fremme viktigheten av å ha teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å skape 

arbeidsplasser og for å løse og forebygge miljøproblemer. 

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

gjennom arrangementer i Tekna-regi 

• Være en møteplass for de tillitsvalgte i regionen og anerkjenne innsatsen de gjør 

• Fortsette å bidra til det felles digitale tilbudet. 

• Støtte Tekna Ung og imøtekomme nyutdannede arbeidstakere 

• Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser tilpasset aldersspennet i 

medlemsmassen 

• Bruke den gode økonomien avdelingen har til bl.a. å tilby profilerte 

foredragsholdere 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20. mars 2023 

• Etablere kontakt med Waterhole Drammen 

• Tilby kurs og arrangementer som gir medlemmene relevant innsikt både knyttet til 

arbeidslivet og andre områder 

• Tilby arrangementer med økt fokus på bærekraft 

• Oppfordre og utfordre lokalt næringsliv på å møte miljøutfordringene 

• Tenke bærekraft i drift av avdelingen og i arrangementer. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet godkjenner forslaget til prioriterte oppgaver for 2022.» 

Forslaget ble vedtatt. 

5. Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

6. Valg 

Tord Sjeggestad Bjørnsen presenterte valgkomiteen og deres innstilling. Ifølge vedtektene 

for Tekna Drammen avdeling velges alle styremedlemmer ett år. 

6.a Nytt styre 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til ledervervet:  

Isabelle Strømme (1 år, gjenvalg) 

Forslaget ble vedtatt. 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til nestledervervet:  

Aneta Knoll (1 år, fra rolle som styremedlem) 

Forslaget ble vedtatt. 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til kasserervervet:  

Paal Wollert Johansen (1 år, gjenvalg) 

Forslaget ble vedtatt. 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

• Marcus Byström (gjenvalg) 

• Torbjørn Sørsdahl (gjenvalg) 

• Johan Fredrik Sandberg (gjenvalg) 

• Marta Pawlowska (ny) 

Forslaget ble vedtatt. 



 

 

 

 
 

Side 5 av 5 

 

Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20. mars 2023 

6.b Fire representanter til R-møtet 2023 samt varaer 

Foreslåtte representanter: 

• Isabelle Strømme 

• Aneta Knoll 

• Paal Wollert Johansen 

• Marta Pawlowska 

Foreslåtte varaer: 

1. Tord Sjeggestad Bjørnsen 

2. Elisabeth Fretheim 

 

Styret ba også om årsmøtets godkjenning til å utvide lista med varaer i løpet av kort tid. 

Forslaget ble vedtatt. 

6.c Neste års valgkomité og leder av komiteen 

Foreslåtte kandidater: 

• Marte Lise Aashamar (leder, gjenvalg) 

• Tord Sjeggestad Bjørnsen (medlem, gjenvalg) 

• Anders Ekberg Nymark (medlem, ny) 

Forslaget ble vedtatt. 

6.d Neste års revisorer 

Valgkomiteens forslag: 

• Unni Horne (gjenvalg) 

• Anita Tveiten (gjenvalg) 

Forslaget ble vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________            __________________________ 

Anders Ekberg Nymark        Jon Dag Evensen 

Protokoll signert:
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