Handlingsplan og budsjett Tekna Bergen avdeling 2020

Tekna 2024

KRAFT
BEVEGELSE
LIKEVEKT

BEVEGELSE

KRAFT
• Medlemsvekst og økt
organisasjonsgrad
• Økt rekruttering til Tekna-fagene
• Aktive medlemmer, engasjerte
frivillige og gode tillitsvalgte
• Attraktive faglige og sosiale
nettverk
• En tydelig samfunnsaktør
• Verdifull partner i arbeidslivet

• Oppnå politiske gjennomslag
• Jobbe for konkurransedyktig og
relevant kompetanse i et
arbeidsliv i endring
• Skape verdi for medlemmene i
ulike livsfaser
• Katalysator for teknologisk
endringskraft

VERKTØY
• Digitalisering og datadrevne tjenester
• Kunnskap om og dialog med medlemmene

LIKEVEKT
• Bærekraftig samfunn
• Trygge rammebetingelser
i arbeidslivet
• Tilfredse medlemmer
• Styrke den norske
samarbeidsmodellen

• Målrettet kommunikasjon
• Riktig kompetanse hos ansatte og tillitsvalgte
• Samhandling på tvers

Handlingsplan Tekna Bergen avdeling 2020
Medlemsvekst og økt
organisasjonsgrad

• Bidra med å bygge merkevaren Tekna og synliggjøre Tekna i
Bergen og omegn
• Delta på sentrale og regionale møter
Økt rekruttering til Tekna-fagene
• Jobbe aktivt med å vekke interessen for realfag hos barn og unge
ved blant annet å arrangere Inspirasjonsdag realfag for elever i
videregående skole.
• Vise at teknisk og naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for
å skape arbeidsplasser og for å løse og forebygge miljøproblemer
• Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått,
verdsatt og benyttet
Aktive medlemmer, engasjerte frivillige • Være en møteplass for de tillitsvalgte i regionen
og gode tillitsvalgte
• Initiere til møter vedrørende lønns- og interessearbeid sammen
med LiU (Lønns- og interesseutvalget)
• Støtte medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
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Attraktive faglige og sosiale nettverk
Skape verdi for medlemmene i ulike
livsfaser
Tilfredse medlemmer
Jobbe for konkurransedyktig og
relevant kompetanse i et arbeidsliv i
endring

Bærekraftig samfunn

• Tekna Ung
• Tekna Student Bergen
• Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser
• Arrangere kurs, faglige møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk for
medlemmene som er både relevant og tverrfaglig
• Samarbeide med andre organisasjoner i Bergensregionen
(NTVA, Econa, Innovasjon Norge, Bergen Næringsråd, NITO,
NAV, VIS med flere)
• Aktiviteter og arrangementer skal knyttes mot FNs bærekraftsmål
• Stimulere til gründer- og entreprenørskap
• Bidra i samfunnsdebatten

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
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Budsjett Tekna Bergen avdeling 2020
INNTEKTER
Avdelingskontingent
Renter
Egenandel arrangementer
Tilskudd (søknader/sponsing)
Sum inntekter

Budsjett 2020
1 300 000
20 000
200 000
60 000
1 580 000

KOSTNADER
Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring
Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad
Bærekraftig samfunn
Økt rekruttering til Tekna-fagene
Attraktive faglige og sosiale nettverk
Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode
tillitsvalgte
Drift av avdelingen, inkludert styremøter
Sum kostnader

Budsjett 2020
180 000
40 000
20 000
250 000
680 000

Årsresultat

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

200 000
210 000
1 580 000
0
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