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1 Styrets årsberetning for 2020 

1.1 Avdelingslederen har ordet 
Tekna Halden ble etablert i 1912, og hadde ved utgangen av fjoråret 279 medlemmer. Tekna 
Halden har vært, og skal være en aktiv samfunnsaktør innenfor innovasjon og ny teknologi. 
Dette gjennom medlemsmøter, bedriftsbesøk og rekrutteringsarbeid.  
 
Tekna Halden skal ifølge vedtektene legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og 
verdigrunnlag i sitt arbeid, og i den forbindelse vil jeg trekke frem at på 
representantskapsmøtet for Tekna i 2019 ble FNs bærekraftsmål besluttet som en sentral 
del av vår politikk rundt klima, miljø og energi. Dette vil derfor bli en viktig del av hvordan 
avdelingene jobber fremover med både arrangementer og tilbud til medlemmer. 
 
Styret som ble valgt på årsmøtet 2020 besto av leder, 6 styremedlemmer og 2 
vararepresentant.   
 
Det var tilbake i 2019 et relativt stort fokus på det sosiale aspekter ved arrangementene. 
Tanken bak dette var at det ofte er større deltakelse på slike arrangementer samtidig som 
det lettere åpner for en dialog med våre medlemmer. Dessverre nedstengingen av landet 
som fulgte med Covid-19 satt en stopp på alle fysiske aktiviteter. Vi håper at 2021 blir bedre 
og at det blir mulig å ta opp igjen sosiale arrangementer. 
 
Til slutt vil jeg takke hele styret for samarbeidet og innsatsen i året som har gått. 
 
Halden, 25. februar 2021 
Peter Bennett 

Leder Tekna Halden avdeling 
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1.2 Avdelingen 
Tekna Halden avdeling består av Teknas medlemmer i Halden og Aremark kommuner i Viken 
fylke.  
 
Per 31.12.2020 hadde avdelingen 279 medlemmer. Avdelingen hadde en medlemsvekst på  
2,6 % i 2020 mens Tekna på landsbasis hadde en medlemsvekst på 7,2% for ordinære 
medlemmer. Avdelingen hadde en netto tilgang på 7 medlem i 2020. Nærmere analyser 
viser at avdelingen fikk 23 nye medlemmer, hvorav 11 var nyinnmeldte, 4 var 
studentoverganger og 8 kom fra andre avdelinger. Avdelingen hadde en avgang på 16 
medlemmer, hvorav 10 var overføringer til andre avdelinger. 6 ble utmeldt, er strøkne eller 
døde.  
 
Kvinneandelen i avdelingen var på 25 % og kvinneandelen er høyest i aldersgruppen 25-29 
år, rundt 43 %. På landsbasis ligger kvinneandelen på 29,7 % for de ordinære. Det er 210 
menn og 69 kvinner i avdelingen. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er på 50 år.  
Gjennomsnittsalderen er lavere for kvinner enn menn. 65 medlemmer er under 38 år og 
tilhører kategorien Tekna Ung, og 43 medlemmer er pensjonister.  
 
82,4 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Fordelingen mellom privat, kommunal og 
statlig sektor med flere er som følger: 
 

• 78,7 % privat sektor 

• 8,3 % statlig sektor 
• 7,4 % kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) 
• 1,8 % Spekter  
• 2,6 % ukjent arbeidsgiver 

 
Ledighetsprosenten i Østfold for Tekna-medlemmer var på 1, 3 %.  Det er registrert 3 
arbeidsledige i avdelingen. På landsbasis lå ledighetsprosenten på 2,1 % og det var 1414 
personer som var arbeidsledige eller permitterte.    
 

1.3 Styret og de tillitsvalgte 
 
Styret i Tekna Halden avdeling har i 2020 bestått av: 
 
Peter Bennett Leder 

Institutt for energiteknikk 
Styremedlem siden 2020 

 
Brynjar Aalberg Jacobsen  Nestleder og kasserer 

Nexans Norway AS avd. Fabrikk 
Styremedlem siden 2018 

 
Inge Richard Eeg  Styremedlem 

Høgskolen i Østfold, Fredrikstad   
Leder i 2018, styremedlem 2019 
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Martine Hageengen Ringdal  Styremedlem 

Halden kommune 
Styremedlem siden 2019 

 
Lene Cathrine Rexten Styremedlem    
 Norsk Nukleær Dekommisjonering 

Styremedlem siden 2019 
 
Harald Nøding Østvik Styremedlem 
 Halden Kommune 
 Styremedlem siden 2020 
 
Ole Anders Jansen Styremedlem  
 Norske Skog 
 Styremedlem siden 2020 
 
Magnus Øvreeide Varamedlem, medlem i Avdelingsfagråd Tekna Østfold 

Pensjonist 
 Nestleder 1998-2011, styremedlem 2011-2018 
 
Lars-Marius Brekke Varamedlem 
 Leif Grimsrud AS 

Styremedlem siden 2020 
 
Valgkomite: Stefan Karlsson, Multiconsult Fredrikstad  

Siden 2018 
  

Trond Magel  
Norske skog Saugbrugs AS 

  Siden 2019 
 
Revisor: Stefan Karlsson, Multiconsult Fredrikstad 

Siden 2018 
  
Tekna Halden avdeling har siden årsmøtet 2020 hatt 5 styremøter og disse er avholdt i 
lokalen til Norsk nukleær dekommisjonering og digitalt på Teams.  
 

Avdelingsfagråd Østfold  
Avdelingsfagrådet består av en representant fra hver av de 3 avdelingene i Østfold, og DK-
Østfold er sekretær for gruppen. Fra Tekna Halden avdeling har Inge R. Eeg deltatt med 
Magnus Øvreeide som vara.  
 
Avdelingsfagrådet fikk kun gjennomførte ett av de 7 planlagte arrangementene i 2020. Det 
var en fagkveld hos Østfold Energi i mars, hvor temaet blant annet var innovasjon, 
teknologiutvikling, fornybar energi, klima og opprinnelsesgarantier m.m. Tittelen på 
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fagkvelden var: Besøk hos Østfold Energi.  Det var 31 deltakere.  De øvrige fagkveldene ble 
avlyst og utsatt pga smittesituasjonen i forbindelse med Covid-19.  
  
Hovedprosjektet for Avdelingsfagrådet i 2020 var Realfagsdagen for første klasse elever i 
videregående skole med teoretisk matematikk i Østfold. Arrangementet skulle gjennomføres 
på Inspira Science center i 19. november.  Det var lagt opp til et variert og spennende 
program i samarbeid med faglederne i de videregående skolene.  Smitteverntiltakene høsten 
2020 førte til at kun en skole kunne delta, og det ble satt begrensinger i forhold til antall 
elever som kunne delta, totalt 80. De øvrige videregående skolene i Østfold skulle delta på 
streaming. De skjerpede smitteverntiltakene i november medførte at arrangementet 
dessverre måtte avlyses. 
  
Skolene fikk i stedet tilbud å delta på Tekna sentralt "inspirasjonsdag for realfag; Hva skal du 
bli når du blir stor?" Skoler fra hele landet deltok interaktivt og elevene ble kjent med 
spennende yrker innenfor klima, miljø, byggteknikk, kunstig intelligens og medisinsk 
teknologi som noen av mulighetene med realfagsbakgrunn fra videregående. 
  
Avdelingsfagrådet har overført flesteparten av de øvrige aktivitetene til 2021. Dette gjelder 
også Realfagsdagen, hvor programmet og opplegget klart og det er innvilget 
Samfunnsmidler. Det planlegges å gjennomføre noen digitale fagkvelder i løpet av våren. 
 
Aktivitetene til Avdelingsfagrådet er beskrevet videre i en egen rapport. 

 
Tekna Ung Østfold 
Tekna Ung ble etablert i september 2017, og består av medlemmer fra de tre avdelingene i 
Østfold.  DK-Østfold er sekretær for gruppen.  
 
Styret i Tekna Moss avdeling valgte å trekke seg ut av samarbeidet i 2020. Medlemmene i 
Tekna Moss gis allikevel mulighet til å delta på arrangementene i regi Tekna Ung gruppen og 
får tilsendt invitasjon (Avdelingen dekker da kostnader for deltakelse ut over egenandelen). 
Martine Hageengen Ringdal har sittet i gruppen fram til hun gikk ut i permisjon. Tekna Ung 
gjennomførte ett arrangement i 2020.  Det var Whisky-smaking - smak av Skottland 7. 
februar med 16 deltakere fra Østfold.  Tekna Ung måtte avlyse arrangementet «Klima og 
sirkulær økonomi» pga smittesituasjonen rundt korona. Tekna Ung har ikke hatt noen møter 
i år. Planleggingen av de to arrangementene har vært utført på e-post. 
  
Felles styresamling for avdelingsstyrene i Østfold 
Det ble ingen felles styresamling for avdelingsstyrene i Østfold pga smittesituasjonen rundt 
korona.   
 
Arrangement i regi av Tekna sentralt 
Avdelingsledermøte, 17. Oktober: her deltok Peter Bennett 
Dialogmøte med hovedstyret, 30.-31. oktober: her deltok Peter Bennett. 
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2 Aktiviteter i 2020 

2.1 Aktiviteter i avdelingen 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.  

Aktivitetene er kategorisert etter i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 

2020.  Avdelingene har ikke gjennomført noen arrangementer i løpet av 2020 på grunn av 

Covid-19. 

2.2 Medlemsskolekurs  
Det ble arrangert 4 medlemsskolekurs felles for avdelingene i regi av Tekna Østfold i 2020. 

Avdelingene velger kursene som skal gjennomføres. Ett av medlemsskolekursene var lagt til 

Vingparken Konferansesenter i Moss mens de øvrige ble holdt på Inspiria Science center og 

Quality Hotel Sarpsborg.  

  

De tre første faller inn under kategorien: Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring  

• Gi faen kurs for flinke piker, 43 deltakere 

• Vil du lykkes – bli selgende, 12 deltakere (kurs valgt av Tekna Halden) 

• Magiske presentasjoner ble arrangert i Moss, 33 deltakere 

• Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår, 15 deltakere (Rammer i 
arbeidslivet) 

  
Arrangementene med bilder ligger på  
https://www.facebook.com/TeknaOstfold/?eid=ARDtMrAS2SAt5xF252IHO24Cgjdw7Og2H5A
SQJHuJCb4M3gogPwXARJHqXi489cHFOhkkqKEMoJRa2bU 

2.3 Deltakelse på arrangementer i regi av andre  

• Whisky- smaking – en smak av Skottland, Tekna Ung, 16 deltakere 
(Medlemsvekst) 

• Aksjesparing - Tekna Østfold/Avdelingsfagråd, 44 deltakere (Kompetanse 
arbeidsliv i endring) 

• Besøk hos Østfold Energi, Avdelingsfagråd Østfold 31, deltakere (Bærekraft) 

• Klatring på Grensen, Tekna Nedre Glomma, 109 deltakere (Attraktive faglige og 
sosiale nettverk) 

• Kriminologi – metoder og analyser, Tekna Nedre Glomma, 24 deltakere 
(Attraktive faglige og sosiale nettverk). 

2.4 Mer om arrangementene 
Årsmøte i Halden avdeling 22. juni. 
Tekna Halden avdeling hadde digitalt årsmøte 22. Juni. 
 
Styret fikk ny styreleder fra IFE, Peter Bennett og to nye styremedlemmer, Harald Nøding 
Østvik fra Halden Kommune og Ole Anders Jansen fra Norske Skog. Lars-Marius Brekke fra 
Leif Grimsrud AS ble nytt varamedlem. 
 

https://www.facebook.com/TeknaOstfold/?eid=ARDtMrAS2SAt5xF252IHO24Cgjdw7Og2H5ASQJHuJCb4M3gogPwXARJHqXi489cHFOhkkqKEMoJRa2bU
https://www.facebook.com/TeknaOstfold/?eid=ARDtMrAS2SAt5xF252IHO24Cgjdw7Og2H5ASQJHuJCb4M3gogPwXARJHqXi489cHFOhkkqKEMoJRa2bU
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Tidligere styreledere Inge Richard Eeg og Brynjar Aalberg Jacobsen sammen med Martine 

Hageengen Ringdal og Lene Cathrine Rexten fortsatte som styremedlemmer. Magnus 

Øvreeide fortsatte som varamedlem. 

 
Medlemmene i Avdelingsstyret og Valgkomiteen finnes på hjemmesiden til Tekna Halden 
avdeling: 
https://www.tekna.no/halden 
 

       

https://www.tekna.no/halden?fbclid=IwAR07ogVrXhjS_-IIZjDuxJaK1jQmmR1NlxwpKpU_-TrQfdNzpXQBgQxhLgo
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3 Økonomi 

3.1 Resultatregnskap og balanse 
Avdelingen hadde for 2020 et budsjett på 77.500,-, men grunnet Covid-19 og følgende 
vanskeligheter med å få gjennomført arrangementer har avdelingen endt med et 
driftsresultat på -23.809,- (overskudd). Det ble ikke gitt noen støtte til avdelingen I form av 
faglige- eller samfunnsmidler i året som gikk, og all driftsinntekt er basert på 
medlemskontingenter. 
 
Avdelingen er fra 2018 fremdeles skyldig et beløp på 25 000,- til Halden Kommune i form av 
driftsmidler til smartbenkene som ble sponset til Haldens innbyggere det året. Det vil i løpet 
av året drøftes hvor vidt disse midlene skal tilbakeføres avdelingen eller ikke dersom 
kommunen ikke kan fremskaffe nødvendig innbetalingsinformasjon. 
 
Regnskapet er sjekket og anbefalt godkjent av revisor (se vedlegg).  

 

 

 
Detaljregnskapet for alle poster kan leses i vedlegg. 

3.2 Budsjett 2021 
Grunnet den vedvarende Covid-19 situasjonen anses det rimelig å anta at utgifter knyttet til 
arrangementer vil holde seg lavere enn det normalt ville blitt budsjettert. Det er for 2021 
allikevel kun foreslått en moderat reduksjon i håp om at aktivitetsnivået kan øke, både når 
det gjelder tilgjengelighet av digitale kurs og mulighet for fysiske arrangementer utover siste 
halvdel av 2021. Utgifter knyttet til årsmøtet er også sløyfet fra årets budsjett da dette 
gjennomføres elektronisk. 
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Avdelingen estimerer kontingentinntekter på ca. 44.000,- og budsjetterer derfor med et 

underskudd på ca. 15.500, men anser ikke dette som noen økonomisk risiko grunnet 

egenkapital, samt overskudd fra 2020 . 

 

3.3 Medlemskontingent 2021 

Medlemskontingent for 2021 foreslåes å holdes uendret, ved Kr. 250 
 

4 Aktuelle aktiviteter i 2021 

4.1 Avdelingens aktiviteter 
Tekna Halden avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i 
fylke og kommuner. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede 
strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2020–2021, Teknas foreningspolitiske mål og 
verdigrunnlag. 
 
I tabellen under er avdelingens planlagte aktiviteter presentert i forhold til målsetningene i 
Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. Avdelingene har prioritert tre av de syv 
innsatsområdene som avdelingene skal rapportere etter.  Tabellen inneholder både kurs, 
arrangementer og møter.  Ved utarbeidelse av planene er det ukjent når det blir mulig å 
gjennomføre arrangementer med fysisk oppmøte. 
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Arrangement  Måned Ansvarlig 

Attraktive faglige og sosiale nettverk     

Ølsmaking April Nedre Glomma 

Quiz (digitalt) April Halden 

DNT kurs om turplanlegging Vår Halden 

Sopp kurs September Halden 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og god frivillige  
Årsmøte - digitalt  Mars Halden 

Styremøter Løpende Halden 

Felles styresamlinger i Østfold Nov. Nedre Glomma 

Avdelingsledermøte og møte med Hovedstyret Oktober Tekna sentralt 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Medlemsskolekurs 2 stk. Mai og Nov.  DK Østfold 

   

 

4.2 Tekna Østfold 
 
Det er ikke satt opp en oversikt som viser fellesarrangementer for 2021, men disse vil bli 
annonsert slik at alle som vil, kan melde seg på. 



Revisorrapport for Tekna, Halden avdelings regnskap for 2020 

Tekna Halden avdelings regnskap for 2020 er sjekket mot bilag og 

bankutskrifter. Regnskapet er fordelt på type utgifter, er ryddig og funnet i 

orden. 

Skyldig beløp på 25000 kr er avsatte midler i 2018, men ubenyttede, til Halden 

kommune for drift av smartbenk. Dette er beskrevet i årsmeldingen, men det 

anbefales også at dette fremgår i regnskapet, dersom fortsatt aktuelt for 

kommende år. 

En bemerkning er at Driftskonto, med lav rentesats, har et forholdsmessig høyt 

innestående beløp sammenlignet med årlige totale driftsutgifter. Styret bør 

vurdere å overføre noen midler til sparekonto som har høyere rentesats. 

Det anbefales at årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020. 

 

Halden 25 februar 2021 

 

Stefan Karlsson 

Revisor 



Vedtektsendring 

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 et generelt alternativ. 

 

§3 Organisasjon, 3.1. Årsmøte 

 

Vedtektene har i andre avsnitt, første setning, følgende ordlyd:  

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars» 

 

Styrets forslag til endring: 

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

avholdes digitalt dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig» 

 
 



Tekna Halden avdeling: Valgkomiteens innstilling til styre i 2021 
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