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Møtereferat 

Protokoll for årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Protokollen følger agenda for årsmøtet, med kommentarer fra diskusjonen og 

vedtak som ble fattet. Møtet ble gjennomført digitalt med Teams som plattform 

for presentasjoner, innlegg og replikker. Deltakerne hadde tilgang til all 

informasjon om møtet gjennom møtesystemet GoPlenum, som også ble brukt til 

opprop og voteringer. 

1. Åpning av møtet 

Egil Trømborg, leder av Tekna Drammen avdeling, ønsket velkommen og 

orienterte kort om muligheten for assistanse med GoPlenum. 

1.1 Registrering av stemmeberettigede medlemmer 

Ved møtestart ble det gjennomført opprop via GoPlenum. Det var 24 personer  

inne i Teams inkludert to observatører og 20 med på opprop i GoPlenum.  

Forslag fra Egil Trømborg om at saker videre kunne avgjøres ved stille 

akklamasjon, så sant ikke noen for en eller flere saker anga at de ønsket 

votering i GoPlenum. 

1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.» 

Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer. 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 23. februar 2022  

Sted: Teams 

Referent Elisabeth Wennevold 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 23. februar 2022 

1.3 Valg av ordstyrer 

Forslag til vedtak: 

«Egil Trømborg, leder av Tekna Drammen avdeling, velges til ordstyrer for 

årsmøtet.» 

Egil Trømborg ble valgt til ordstyrer. 

1.4 Valg av protokollfører 

Forslag til vedtak: 

«Elisabeth Wennevold, DK, velges til protokollfører.» 

Elisabeth Wennevold ble valgt til protokollfører. 

 

1.5 Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere 

Forslag til vedtak: 

«Medlemmene Marianne Stave Sekkenes og Elisabeth Fretheim velges til å 

underskrive protokollen.» 

Forslaget ble vedtatt. 

2. Avdelingens virksomhet i 2021 

2.1 Styrets årsberetning for 2021 

Leder Egil Trømborg ga en status for avdelingen og en oversikt over årets 

aktiviteter. Dette inkluderte både arrangementer i avdelingens egen regi, lokale 

samarbeidsarrangementer, planlegging og deltakelse på sentrale 

arrangementer. 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2021 til orientering.» 

Forslaget ble vedtatt. 

2.2 Årsregnskapet for 2021 

Kasserer Paal Wollert Johansen presenterte årsregnskapet for 2021. Før 

årsmøtet gikk til votering, ble også revisjonsberetningen for 2021 presentert, se 

sak 2.3. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021.» 

Forslaget ble vedtatt. 
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Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 23. februar 2022 

2.3 Revisjonsberetningen for 2021 

Kasserer Paal Wollert Johansen presenterte revisjonsberetningen, som 

anbefalte at regnskapet godkjennes. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2021 til orientering.» 

Forslaget ble vedtatt. 

3. Prioriterte oppgaver, budsjett og avdelingskontingent  

3.1 Styrets prioriterte oppgaver for 2022 

Avdelingens leder Egil Trømborg informerte om prioriterte oppgaver for 2022. 

Teknas handlingsplan 2022-2023 ble introdusert som et rammeverk før 

avdelingens lokale prioriterte oppgaver ble presentert gjennom figuren nedenfor 

og utfyllende kommentarer. De prioriterte oppgavene for Tekna Drammen 

avdeling er også beskrevet i årsmøtedokumentene. 

 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet godkjenner styrets prioriterte oppgaver for 2022.» 

Forslaget ble vedtatt. 

3.2 Budsjettet for 2022 

Avdelingens kasserer Paal Wollert Johansen presenterte forslag til budsjett for 

2022.  

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2022.» 

Forslaget ble vedtatt. 
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Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 23. februar 2022 

 

3.3 Avdelingskontingenten for 2023 

Forslag til vedtak: 

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

år.» 

Forslaget ble vedtatt. 

4. Vedtektsendringer 

Ingen forslag til vedtektsendringer. 

5. Andre lovlig innmeldte saker 

Ingen innmeldte saker. 

6. Valg 

Fra vedtektene for Tekna Drammen avdeling: «Leder, nestleder og kasserer 

samt inntil fire styremedlemmer velges i nevnte rekkefølge, og alle velges for ett 

år.» Vedtektene angir også funksjonstiden for valgkomité og revisorer til ett år. 

Egil Trømborg presenterte komiteens innstilling og åpnet for muligheten til å 

stille spørsmål til valgkomiteen. Ny leder og nestleder presenterte seg selv kort 

under det aktuelle punktet på dagsordenen. 

6.1 Valg av leder 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til ledervervet: Isabelle Strømme 

Forslaget ble vedtatt. 

6.2 Valg av nestleder 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til nestledervervet: Anders Ekberg Nymark 

Forslaget ble vedtatt. 

6.3 Valg av kasserer 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til kasserervervet: Paal Wollert Johansen.  

Forslaget ble vedtatt. 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 23. februar 2022 

6.4 Valg av styremedlemmer 

Valgkomiteens foreslåtte kandidater til vervet som styremedlem: 

• Aneta Knoll (gjenvalg) 

• Marcus Byström (gjenvalg) 

• Torbjørn Sørsdahl (ny) 

• Johan Fredrik Sandberg (ny) 

Forslaget ble vedtatt. 

6.5 Valg av valgkomité 

Valgkomiteens foreslåtte kandidater til vervet som medlem i valgkomiteen: 

• Marte Lise Aashamar 

• Tord Sjeggestad Bjørnsen 

Forslaget ble vedtatt. 

6.6 Valg av revisorer 

Valgkomiteens foreslåtte kandidater til vervet som revisorer: 

• Unni Horne 

• Anita Tveiten 

Forslaget ble vedtatt. 
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