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Styrets årsberetning for 2021 

Avdelingslederen har ordet 

 

Det har vært nok et annerledes år, men slik det ser ut nå, vil året som kommer være mindre 

preget av restriksjoner knyttet til Covid-19. Vi gjennomførte noen digitale arrangementer på 

våren, og rakk også noen fysiske arrangementer i den perioden det var åpent for det i 

høst.  Styret har i 2021 gjennomført styremøter fysisk når det har vært åpning for det og eller 

på teams. Der har vi vurdert hvilke type arrangementer vi har kunnet gjennomføre, og det har 

dessverre vært få. Det har vært jobbet mye fra sentralt hold for å tilby digitalt tilbud på tvers 

av avdelingene, og vi i styret opplever at det har vært svært vellykket og vi som medlemmer 

har hatt et godt nett-tilbud, selv om vi savner det sosiale.    

  

Samarbeidet med Lillehammer og Hedmark avdelinger skaper gode vilkår for både faglige og 

sosiale arrangementer. Også i år har vi fått andre avdelinger sine arrangementer nærmere via 

nett. Fremover håper vi at vi også kan dra nytte av dette til å lage hybrid arrangementer på 

tvers av avdelingene med både deltagelse sosialt og digitalt. Dette vil fortsette å gi oss 

muligheter til å delta på et mangfold av arrangementer.   

  

Som tidligere år, har avdelingens største prosjekter vært knyttet til aktiviteter som rekrutterer 

til realfag. FIRST LEGO League-arrangementene hadde høy deltagelse også i år og vi i styret 

setter stor pris på ildsjelene som bidrar til dette arrangementet, bra jobbet!  

  

I året som har gått har vi fortsatt samarbeidsprosjektet med Vitensenteret Innlandet, Bylab 

Gjøvik, Gjøvik kommune, NTNU i Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i 

Innlandet der forskere fra Innlandet presenter sin forskning til alle som er interesserte. Dette 

har vært gjennomført med stor suksess gjennom året, med en blanding av fysisk og digitalt 

oppmøte.   

  

Til slutt vil jeg få takke alle i styret for et godt og konstruktivt samarbeid i året som gikk. En 

spesiell takk går til vår DK-leder Kari Undheim, som tok over rollen på vårparten vi hadde 

ikke greid oss uten deg!  

 

 

 

Camilla Lindgren 

Leder Tekna Gjøvik avdeling 
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Avdelingen 

 

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna i kommunene Etnedal, Gjøvik, Gran, 

Nord-Aurdal, Nordre Land, Søndre Land, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Vestre 

Toten, Østre Toten og Øystre Slidre i Innlandet fylke, samt Lunner og Jevnaker i 

Viken fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 

utvikles lokalt. 

 

Per 31.12.2021 hadde avdelingen 701 medlemmer, mot 664 året før. Det har dermed 

vært en medlemsvekst på 5,6 %. Tekna hadde i 2021 en generell medlemsvekst 

blant ordinære medlemmer på 6,9 %. Avdelingen fikk 75 nye medlemmer, hvorav 40 

var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 38 medlemmer, hvorav 

13 ble utmeldt og resten flyttet ut. 

 

Ca. 22,1 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Ca. 30 % er 37 år eller yngre. 

 

88,7 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 67,2 % i privat 

sektor (inkludert Spekter), 10,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 

19,3 % i statlig sektor. 0,6 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,8 % har ukjent 

arbeidsgiver/sektor. 
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Styret og tillitsvalgte 

 

Styret i Tekna Gjøvik avdeling har i 2021-2022 bestått av: 

 

Navn    Verv   Valgt for Arbeidssted  

Camilla Lindgren  Leder   2021  Nammo Raufoss AS  

Marius Ensrud   Nestleder  2021 og 2022 Kanari AS  

Eli Rogneby   Kasserer  2021 og 2022 Gjøvik videregående skole  

Fredrik W. Gogstad  Styremedlem  2021  Nammo Raufoss AS  

Alemayehu Gebremedhin Styremedlem  2020 og 2021 NTNU  

Dag Ottar Huseby  Varamedlem  2021  Nammo Raufoss AS  

Tor Arne Stjern   Varamedlem  2021  ISIFLO 

 

 

Revisorer og vararevisorer:  
Frode Olufsen    Revisor   2021   Nammo Raufoss AS  
Gerda Louise Nubdal   Vararevisor   2021  Benteler Alu. Systems  
  

Valgkomité:  
Simon Furnes    Leder    2021   Nammo Raufoss AS  
Dag Norberg    Medlem   2021   Pensjonist  
Vincent Vilamosa   Medlem   2021  Nammo Raufoss AS  
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Styrets arbeid  

Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, flertallet digitale. Møtene har som 

tidligere vært brukt til å planlegge kommende aktiviteter, gjennomgang og oppfølging 

av sentrale møter.  

Foreningspolitisk arbeid  

Dialogmøte med hovedstyret   

Styreleder og nestleder deltok på dialogmøtet for tillitsvalgte i mai.   

 

Representantskapsmøtet 2021  

Styreleder og nestleder deltok på R-møtet i juni.   

 

Avdelingsledermøtet høsten 2021  

Styreleder deltok på avdelingsledermøte i oktober sammen med Tekna Ung 

representanten i styret og en deltager til fra Tekna Ung.   

 

Introduksjonskurs for tillitsvalgte  

Nettkurs har blitt utarbeidet og nye styremedlemmer har deltatt ved behov.   

 

Prioriterte oppgaver 2021  

Tekna Gjøvik sine prioriterte oppgaver for 2021 har vært:  

 

• Tekna Gjøvik skal bidra til at våre medlemmer bidrar aktivt i 

samfunnsdebatten.  

 

• Tekna Gjøvik avdeling vil være en sentral aktør i å bedre samspillet mellom 

næringsliv og utdanningsinstitusjonene i nærmiljøet.  

 

• Tekna Gjøvik vil skape møtearenaer for medlemmer uten bedriftsgruppe og 

støtte opp under Tekna-gruppenes arbeid i bedriftene.  

 

Vedtektsendringer  

Årsmøtet 2021 vedtok følgende vedtektsendring: Det åpner for at årsmøter kan 

gjennomføres digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig. 
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Aktiviteter i 2021 

 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 

Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 

 

• Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

• Økt rekruttering til Tekna-Fagene 

• Attraktive faglige og sosiale nettverk 

• Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

• Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

• Bærekraftig samfunn 

• Trygge rammer i arbeidslivet 

 

Også 2021 har vært et spesielt år, med varierende koronarestriksjoner. Avdeling 

Gjøvik har bidratt til at Tekna har kunnet gi medlemmene et godt digitalt tilbud 

uansett bosted gjennom Digital spleis. I tillegg har det vært avholdt noen fysiske 

arrangement, når det har vært tillatt. Totalt har det vært ca. 150 deltakere på 7 

gjennomførte avdelingsarrangementer. 1 arrangement har blitt avlyst. 

 

Dato  Tittel  Type  Antall delt  Sted  

25/2  Årsmøte 2021  Politisk  18  Gjøvik  

28/4  Beat the Hacker  Sosialt  11  Digitalt  

27/5  Digital sjokoladesmaking  Sosialt  7  Digitalt  

9/9  En sprudlende aften med 

Ingvild Tennfjord  

Sosialt  Fysisk møte 

avlyst  

Digitalt  

7/10  Kinokveld  Sosialt  37  Gjøvik  

  Forskning til folket  Faglig  5 arrangement  Vitensenteret/Digitalt  

Okt.  Python kurs  Faglig  25  Digitalt  

21/10  Bowlingkveld  Sosialt  12  Gjøvik  

12/11  Rakfisklag  Sosialt  34  Gjøvik  

 

Det er tett samarbeid mellom de tre avdelingene rundt Mjøsa og alle arrangementer 

deles med alle. Det medførte at våre medlemmer ble invitert til 

medlemsskolekursene i Lillehammer og i Hedmark. 

 

Dato  Tittel  Antall   
deltakere  

Kommentar  

01/11  Kunsten å overbevise i 
presentasjoner  

15  Kurs i Lillehammer  

11/05  Design Thinking i Ide og 
innovasjonsarbeid  

25  Endret fra fysisk i Lillehammer til 
digitalt  

30/11  Arbeidsglede når du jobber under 
press  

13  Kurs i Hamar  
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Digitale arrangementer som har vært i regi av avdelingsutvalget på vegne av 

avdelingen har tiltrukket seg 20 000 medlemmer totalt: 

  

First Lego League  

FLL inspirerer barn og unge i alderen 4 – 16 år til å bli morgendagens ingeniører, 

forskere og problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne 

oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte. FLL ble 

også i 2021 gjennomført med stor suksess samme med våre samarbeidspartnere.  

Økonomi 

Samfunnsmidler  

Formålet med Teknas samfunnsmidler er å støtte medlemmenes lokale engasjement 

i saker som er viktige for Tekna, og bidra til å synliggjøre Tekna i samfunnet, 

gjennom å støtte lokale prosjekter. Det er avsatt 3 millioner kroner i ordningen til 

fordeling mellom prosjekter som innfrir kravene for tildeling av midler. Tekna ønsker å 

bidra til å oppfylle FN’s bærekraftsmål.  

 

Gjøvik avdeling fikk følgende tildelinger i 2021:  

Forskning til folket      innvilget beløp kr. 6.000  

Samfunnsberedskap og sikkerhet   innvilget beløp kr. 50.000  

 

  

Det siste prosjektet kunne dessverre ikke gjennomføres i 2021, men vi har søkt om 

nye midler og håper å kunne gjennomføre det i 2022.   
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Avdelingsfagrådet Innlandet på vegne av Gjøvik, Hedmark og Lillehammer 

avdelinger:  

FIRST LEGO League jr. Innlandet 2021  innvilget beløp kr.   65.000  

Regional finale FLL Innlandet   innvilget beløp kr. 100.000  

Python kurs      innvilget beløp kr.  50. 000  

 

  

Ubenyttede samfunnsmidler kan ikke overføres til et senere år, skal man 

gjennomføre et prosjekt må man søke på nytt. 

 

Økonomisk situasjon og regnskap   

Årets regnskap viser at avdelingene har god økonomi, men har utestående fordringer 

pga. forventede forsinkede inn og utbetalinger. Når det gjelder egne arrangement har 

vi brukt mindre enn det som ble budsjettert. Dette skyldes i utgangspunktet perioder 

med restriksjoner også i 2021.  

 

Avdelingskontingent 2022  

Avdelingskontingenten for 2021 er 250 kr. Styret foreslår ingen endring i 2022.  

 

Budsjett 2022  

Forslag til budsjett følger som vedlegg. Også i år budsjetteres det med underskudd, 

da lokalavdelingen har som mål å gi et attraktivt tilbud til medlemmene, ikke å 

opparbeide seg mer penger på bok.    

 



Noter 2021 2020

EIENDELER

Kundefordringer 1       13 452,90 44 229             

Bankinnskudd    267 862,53          244 298 

SUM EIENDELER    281 315,43    288 527,00 

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital          202 321          278 648 

         278 648 

Kortsiktig gjeld 2            78 995              9 879 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL    281 315,43    288 527,24 

Note 1: Kundefordringer

Feilbetaling fra 2019 4 406,90         

Kundefordringer 9 046,00         

SUM 13 452,90       

Note 2: Kortsiktig gjeld

Ref. deltakeravgift FLL, Stafsberg skole 2020 3 200,00         

Utestående gjeld 2021 75 794,63       

SUM 78 994,63       

Balanse 2021



Budsjett
2021 2021

Driftsinntekter

Medlemskontigent 142 164,00                    135 000

Ekstern støtte, FLL 20 000,00                      195 000

Ekstern støtte, samfunnsmidler 50 000

Egenandel arrangementer 23 750,00                      20 000

Vinning - foreldet gjeld 6 679,20                         
SUM inntekter 192 593,20                    400 000

Kostnader

Styrearbeid 8 081,90                         5 000

Årsmøte 3 426,00                         5 000

Regionale/sentrale møter 1 471,05                         10 000

FLL 136 114,62                    210 000

Sosiale avdelingsarrangement 34 205,49                      80 000

Faglige avdelingsarrangement 67 258,25                      80 000

Sentral digital satsing 3% 2 206,57                         4 000

Tekna Ung 16 153,77                      20 000

Andre driftskostnader 3 000

Tap - ikke betalt utestående fordring 3,00                                
Sum utgifter 268 920,65                    417 000

Renteinntekter 0,01                                150

Regnskap 2021

Årsresultat -16 850-76327,44





Budsjett 2022

Driftsinntekter

Medlemskontigent 150000

Ekstern støtte, FLL 195000

Ekstern støtte, samfunnsmidler 56000

Egenandel arrangementer 30000
SUM inntekter 431000

Kostnader

Styrearbeid 10000

Årsmøte 5000

Regionale/sentrale møter 10000

FLL 210000

Sosiale avdelingsarrangement 90000

Faglige avdelingsarrangement 90000

Sentral digital satsing 3% 4500

Tekna Ung 20000

Andre driftskostnader 3000
Sum utgifter 442500

Årsresultat -11500


