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Årsberetning Tekna Finnmark for 2020 

1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER 

Denne beretningen gjelder for året 2020. Tekna Finnmark har de siste fem årene hatt en fin 

medlemsvekst og har ved utgangen av året 2020 igjen satt ny rekord med 258 medlemmer.  

 

 

Årsmøtet 2021 (for året 2020) blir holdt digitalt pga corona-restriksjonene. 

2 TILLITSVERV 

I denne perioden har styret bestått av; 

• Bernt Nilsen, leder valgt for ett år 

• Marianne Lie, kasserer var ikke på valg 

• Andreas Høgaas, styremedlem, valgt for to år 

• Marie Rushfeldt, styremedlem var ikke på valg 

• Jostein Iversen, styremedlem, valgt for to år 

• Christian Bue, varamedlem, valgt for ett år 

• Øystein Jonassen, varamedlem, valg for ett år 
 
Olaf Bjarne Andersen, valgt som revisor 
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Valgkomitéen: 

• Heike Moumets Velges for to år 

• Lars Håvard Rapp Ikke på valg 

3 STYRETS ARBEID 

Styret har valgt å kommunisere pr epost og telefon og har ikke møttes fysisk utover årsmøtet. Dette har 

fungert bra og bidrar til å gjøre det enklere å være styremedlem og samtidig holde kostnadene nede. 

Aktiviteter i 2020 ble sterkt preget av corona-pandemien. Noen arrangement ble avlyst og andre utsatt. 

En del har deltatt på digitale arrangement. Av arrangement som ble gjennomført i 2020 kan nevnes; 

• First Lego League i Kirkenes med 12 lag  

• Vi var mere involvert i FLL Hammerfest 

• FLL Alta…  

• Vi tok en pause i samarbeidet med Forskerfabrikken på sommerskole. Vi hjalp de dog til å få støtte 

fra Sparebanken Nord-Norge slik at de fikk mulighet til gjennomføring av sommerskoler i Kirkenes, 

Hammerfest og Karasjok. 

 
Flere av styrets medlemmer har deltatt digitalt på ulike Tekna-møter. Bernt Nilsen har vært medlem av 
valgkomiteen for avdelingsutvalget. 

4 PLAN FOR 2021 

Styret har ikke laget noen fast plan for 2021 i påvente av hvordan corona-pandemien utvikler seg. 

Følgende er likevel en liste over passende aktiviteter som vi tror er viktige at det arbeides med – men 

det krever at medlemmene engasjerer seg: 

- Lær Kidsa Koding 
- Skole/leksehjelp 
- First Lego League 
- Årets Tekna-pris i Finnmark 
- Sommerskole – hvem skal vi samarbeide med? 
- Julemøter/teknologimingling 
- Kjemisk juleverksted 
- Flere bedriftsbesøk / medlemsmøter 
- Egne aktiviteter rettet mot yngre medlemmer –støtte opp under Tekna Ung i Kirkenes og Alta 
- Opplegg for studenter på sommerjobb i Finnmark 

5 ÅRETS TEKNA-PRIS 

Den sjette Tekna-prisen i Finnmark ble delt ut til Varanger Kraft Hydrogen for for sin utradisjonelle 

satsning på utnyttelse av vindkraft fra Raggovidda til produksjon av hydrogen. Viseassisterende direktør 
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for Varanger Kraft konsernet Stein Mathisen deltok på årsmøtemiddagen og tok i mot prisen. De fem 

første har gått til Per-Einar Fiskebeck,  Barel AS, SmartDok, Mikkel Sara/MiksaPix og Olaf Andersen. Vi 

ser at dette er noe som gir oss fin oppmerksomhet i media og mange positive kommentarer. Dette kan 

videreutvikles fremover og vi kan for eksempel åpne for forslag fra medlemmer om kandidater til priser 

fremover. Årets pris vil bli annonsert under årsmøtet og delt ut etterpå så snart som praktisk mulig. 

 

6 ÅRSMØTEHELG 
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Året 2020 startet igjen bra med 12 medlemmer (og en del barn og familie       ) på årsmøtet i Karasjok. 

Styret har valgt bruke årsmøte-helgen som en viktig anledning til å samles, noe som jo ellers ikke er så 

lett i vårt store fylke. Vi har også valgt å ha en familieprofil, slik at det skal være attraktivt å ta med barn 

og ledsagere. Vi kjørte demonstrasjon av First Lego League med lego-bygging og styring av roboter for 

både voksne og unge. Lørdagen hadde vi et interessant kurs om Innovasjon som vi fikk gode 

tilbakemeldinger på. Og som vanlig var det flott nordlys om kvelden       

 

Dessverre blir det ikke noe tradisjonell årsmøtehelg i 2021 Karasjok pga corona.  

Vi får håpe at vi smittefaren er over i løpet av året slik at vi igjen kan møtes på starten av 2022. 

7 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 

Årsregnskapet viser at vi har fortsatt har god økonomi, se eget dokument. Årets situasjon har gjort at vi 

har spart penger på liten aktivitet. Dette er ikke noe styret ønsker og vi håper at vi vil klare å bruke mere 

penger neste år! Styret ønsker å prioritere aktiviteter for medlemmene som på kort sikt gir oss et 

driftsunderskudd. Vi tror dette er viktig og riktig og ser jo at vi har hatt en meget fin medlemsvekst de 

siste årene. Dette er viktigere for oss da vi ikke har noe ønske om å bygge opp ytterligere kapital. 

   

 

  Bernt Nilsen 

  leder 

 

 Marianne Lie  Marie Rushfeldt Jostein Iversen Andreas Høgaas 

 styremedlem, kasserer nestleder styremedlem styremedlem 

   

 Christian Bue Øystein Jonassen 

 varamedlem varamedlem 



Regnskap for Tekna Finnmark avdeling, 2020

Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2019

Inntekter:

Lokal kontingent 63718 65000 63319

Refusjon etter årsmøte 7600 5000 5600

Inntekter kurs/arrangementer 4200 4000 3800 1)

Annet (renter) 11,94 50 44,8

Sum inntekter 75529,94 74050 72763,8

Kostnader:

Lønn, honorarer og sosiale utgifter 1500 1500 1500 2)

Møter og arrangementer for medlemmer: 3)

årsmøte 42505 40000 41281

teknologimingling 19666 10000 11608

bedriftspresentasjoner 0 1480,8

styremøter 0 3000 0

Markedsføring, verving og synliggjøring av Tekna (Sommerskole og kjemisk juleverksted) 4)

sommerskole 0 25000 25000

kjemisk juleverksted 0 15000 15078,7

Kontor, trykking og porto 0 15000 0

Annet 0 0 0 5)

Sum kostnader 63671 109500 95948,5

Resultat 11858,94 -35450 -23184,7

Balanse

Eiendeler:

Bankinnskudd/kasse 87378,17 0 75519,23

Utestående fordringer 0 0 3200 6)

Aksjer 0 0 0

Driftsmidler 0 0 0

Annet 0 0 0

Sum eiendeler 87378,17 0 78719,23

Egenkapital og gjeld:

Egenkapital 87378,17 0 70719,23 7)

Gjeld 0 0 0

Annet 0 0 8000 8)

Sum egenkapital og gjeld 87378,17 0 78719,23

Forklaring til postene:

1) Her føres lokale inntekter som ikke er kontingent 

2) Lønnsutgifter til DKer og andre ansatte skal ikke tas med i avdelingsregnskapet

3) Her føres utgifter til styremøter, medlemsmøter, årsmøter, medlemsaftener, 

arrangementer og turer for medlemmer m/familie, etc.

4) Her føres utgifter fra den lokale økonomien til samfunnsengasjement, verving etc

5) Her føres andre kostnader

6) Her føres våre fordringer overfor andre og samlet verdi av gjenstander, 

møbler, eiendom, etc: Beregnet utestående egenandel arrangementer som ventes utbetalt fra Tekna

7) Egenkapitalen fremkommer ved å trekke gjeld og andre fordringer overfor oss

fra sum eiendeler

8) Her føres andre fordringer enn gjeld som andre måtte ha overfor oss.



Budsjettforslag for Tekna Finnmark avdeling, 2021

Regnskap 2020 Budsjett 2021

Inntekter:

Lokal kontingent 63718 65000

Refusjon etter årsmøte 7600 0

Inntekter kurs/arrangementer 4200 2000 1)

Annet (renter) 11,94 10

Sum inntekter 75529,94 67010

Kostnader:

Lønn, honorarer og sosiale utgifter 1500 1500 2)

Møter og arrangementer for medlemmer: 3)

årsmøte 42505 0

teknologimingling 19666 20000

digitale arrangementer 1911,54

styremøter 0 5000

Markedsføring, verving og synliggjøring av Tekna (Sommerskole og kjemisk juleverksted) 4)

sommerskole 0 0

kjemisk juleverksted 0 15000

Kontor, trykking og porto 0 0

Annet 0 5000 5)

Sum kostnader 63671 48411,54

Resultat 11858,94 18598,46

Balanse

Eiendeler:

Bankinnskudd/kasse 87378,17

Utestående fordringer 0 6)

Aksjer 0

Driftsmidler 0

Annet 0

Sum eiendeler 87378,17

Egenkapital og gjeld:

Egenkapital 87378,17 7)

Gjeld 0

Annet 0 8)

Sum egenkapital og gjeld 87378,17

Forklaring til postene:

1) Her føres lokale inntekter som ikke er kontingent 

2) Lønnsutgifter til DKer og andre ansatte skal ikke tas med i avdelingsregnskapet

3) Her føres utgifter til styremøter, medlemsmøter, årsmøter, medlemsaftener, 

arrangementer og turer for medlemmer m/familie, etc.

4) Her føres utgifter fra den lokale økonomien til samfunnsengasjement, verving etc

5) Her føres andre kostnader - i busjettforslag for 2020 er utestående fordringer per januar 2020 ført opp

6) Her føres våre fordringer overfor andre og samlet verdi av gjenstander, 

møbler, eiendom, etc

7) Egenkapitalen fremkommer ved å trekke gjeld og andre fordringer overfor oss

fra sum eiendeler

8) Her føres andre fordringer enn gjeld som andre måtte ha overfor oss



Valgkomitéens innstilling

Årsmøte i Tekna Finnmark
28. januar 2021, Teams



Vedtekter og valgkomitéens arbeid

▪ Valgkomitéens innstilling er basert på gjeldende vedtekter, samtaler med alle medlemmer av sittende styre               
og vurdering av innkomne forslag.   

Fungerende styre for 2020

• Bernt Nilsen, leder 

• Marianne Lie, kasserer 

• Andreas Høgaas, styremedlem

• Marie Rushfeldt, styremedlem 

• Jostein Iversen, styremedlem 

• Christian Bue, varamedlem

• Øystein Jonassen, varamedlem

• Heike Moumets og Lars Håvard Rapp ble valgt til valgkomite, for hhv. to og ett år.  

• Olaf Bjarne Andersen ble valgt til revisor 



Valgkomitéens innstilling 28. januar 2021 

Tekna Finnmark 2021:
• Bernt Nilsen Leder  Velges for ett år
• Marianne Lie Kasserer Velges for to år
• Anders Ørjebu Styremedlem Velges for ett år
• Kristian Åland Styremedlem Velges for ett år 
• Merete Kaik Styremedlem Velges for to år
• Andreas Høgaas Varamedlem Velges for ett år

➢Nestleder velges av styret selv. Valgkomitéen tar ikke stilling til dette. 

• Olaf Bjarne Andersen Revisor

Valgkomitéen:
• Heike Moumets Ikke på valg
• Monica Jerijærvi Velges for to år 
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