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Styrets årsberetning for 2020 

Styret hadde ved starten av året en ambisjon om å gjennomføre en rekke arrangementer, for eksempel 
familiedag, sosialt treff etter sommerferie, julearrangement og kombinert faglig og sosialt arrangement i 
samarbeid med Tekna Sunnhordaland. Årsmøtet godkjente et romslig budsjett for dette. Dessverre ble 
2020 et år der mulighetene for sosiale arrangement ble begrenset. Årsberetningen viser at vi likevel fikk 
gjennomført noen vellykkede treffpunkt for medlemmene i 2020. Tusen takk til innsatsen til 
styremedlemmene som har bidratt gjennom året.  

Vi har lagt et budsjett for 2021 som gir rom for en god del arrangementer såfremt smittesituasjonen lokalt 
tillater dette, og håper at vi treffes i mange anledninger i løpet av året. 

Takk for tilliten som styreleder i 2020. Håper alle fortsetter å delta på avdelingen sine arrangementer. 

Guro Marlene Mathisen 

Leder Tekna Haugaland avdeling 
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Avdelingen 
Tekna Haugaland avdeling består av Teknas medlemmer i kommunene Haugesund, Suldal, Sauda, Tysvær, 
Karmøy, Utsira, Vindafjord og Sveio i Rogaland og Hordaland fylke. Avdelingen har et ansvar for at 
foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

Per 31.12.2020 hadde avdelingen 853 medlemmer, mot 770 året før. Det har dermed vært en medlemsvekst 
på hele 10,8%, mot 3,4%. Noe av denne veksten kommer som en følge av at Etne og deler av Vindafjord 
kommune er overført fra Sunnhordaland avdeling.  

 
Utvikling i medlemstall i Tekna Haugaland pr år 

92,3% av avdelingens medlemmer er ordinære medlemmer, 6,9% er pensjonister og 0,3% er studenter. Ca. 
31% er 37 år eller yngre, dvs i Tekna Ung segmentet. 

90 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 73,4% i privat sektor, 7,4% i kommunal 
sektor (inkludert fylkeskommunene) og 8,2% i statlig sektor. Resterende har ukjent arbeidsgiver/sektor. 

Totalt var det 86 868 medlemmer i Tekna ved utgangen av 2020, og den generelle medlemsvekst blant 
ordinære medlemmer var på 6,3%.  

Styret og tillitsvalgte 
Styret i Tekna Haugaland avdeling har i 2020 bestått av Johnny Ødegård, Knut-Birger Hansen (delvis pga 
flytting), Mette Berntsen, Andreas Høiland, Egil Aasbøe, Didrik Fjeld Elset (delvis pga flytting) og Guro 
Marlene Mathisen. 

 

 



5 
 
 
 

 

Aktiviteter i 2020 
Avdelingens aktivitetsnivå i 2020 var sterkt preget av Covid-19 og delvis nedstengning av samfunnet og 
sosiale aktiviteter. Vi hadde godkjent et romslig budsjett og hadde en god del planer på blokka, men dette 
lot seg dessverre ikke gjennomføres som planlagt. De aktivitetene som vi har klart å få gjennomført i 
henhold til gjeldende smittevernregler er listet nedenfor og presentert med utgangspunkt i målsetningene i 
Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 

Totalt har det vært 86 stk deltakere på 4 gjennomførte arrangementer. Tekna har i tillegg støttet 
Høstferieklubb på Slaktehuset i samarbeid med Haugesund kommune. 

 

 

 

 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 
Tekna Haugaland avdeling vil sørge for å være synlige på relevante arenaer. Det var ikke budsjettert for 
spesifikke aktiviteter og heller ikke vært avsatt tid eller ressurser innenfor denne kategorien i 2020. 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 
Tekna Haugaland avdeling planla å bidra til First Lego League 2020 i form av både økonomisk støtte og 
dommere,  men FLL Haugaland ble avlyst pga Covid-19. 

Tekna Haugaland fikk i 2020 godkjent samfunnsmidler fra sentralt for å støtte en høstferieklubb på 
Slaktehuset. Høstferieklubben fikk plass til 20 barn som fikk drive med 3D printing, vinylkutter og 
micro:bit. I tillegg til at dette var et veldig vellykket arrangement knyttet direkte til å øke interessen for 
realfag blant barn og unge, så ble det også et startpunkt for å holde åpen Skaperlabben på Slaktehuset åpen 
hver onsdag, der barn og unge kan holde på med tilsvarende aktiviteter. En fyldigere oppsummering ligger 
vedlagt årsberetningen.  

 

Tekna Haugaland har hatt et antall mattesekker tilgjengelig som ble gitt til Havåsen ungdomsskole for å 
drive undervisning med ekstra fokus på realfag. 

ARRANGEMENTER 2020                      ANT DELTAKERE 

Årsmøte Tekna Haugaland avd 20 

Medlemskurs – Led deg selv med hodet og hjertet 6 

Høstfest Høvleriet 36 

Latter live – show 1 + 2 24 

Totalt 86 
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Attraktive faglige og sosiale nettverk 
Styret hadde ved starten av året en ambisjon om å gjennomføre en rekke sosiale og delvis faglige 
arrangementer, for eksempel familiedag, sosialt treff etter sommerferie, julearrangement og kombinert 
faglig og sosialt arrangement i samarbeid med Tekna Sunnhordaland. Årsmøtet godkjente et romslig 
budsjett for dette. Dessverre ble 2020 et år der mulighetene for sosiale arrangement ble begrenset. 
Imidlertid det har vært gjennomført to vellykkede arrangement i løpet av andre halvdel av 2020. 

Årets høstfest ble arrangert på Høvleriet, og ble en velkommen sosial treffplass i et år der slike muligheter 
har vært få. Høstfesten startet med et ølsmakekurs, der vi også fikk høre gode historier fra Bjørn Dybdahl. 
Deretter ble det servert tapas og drikke i lokalene til Høvleriet. Det var 36 medlemmer som var med på årets 
høstfest og tilbakemeldingene i etterkant var at det var en veldig hyggelig aften.  

Vi gjennomførte også et medlemsarrangement i forbindelse med showet Latter Live på Scandic Maritim, 
der medlemmene med ledsager fikk mulighet til å kjøpe billetter til redusert pris og det var total 24 stk som 
benyttet seg av dette. 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 
Årsmøtet for Tekna Haugaland avdeling ble gjennomført med god oppslutning 13 februar i Norconsult 
lokaler. I etterkant ble det arrangert champagnesmaking, der det også var åpent for ledsager.  

Styret var representert på digital avdelingsledersamling i oktober og dialogmøte med hovedstyret i 
november.  

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 
Det var planlagt to bedriftsbesøk i 2020, men dette har ikke blitt gjennomført pga covid-19. 

Kurset «Led deg selv med hodet og hjertet» ledet av Cathrine Lemaréchal ble arrangert 1 oktober og fikk 
god tilbakemelding av de som deltok. 

Bærekraftig samfunn 
Det var planlagt å gjennomføre en strandryddedag for medlemmer med familie i forbindelse med den 
nasjonale strandryddedagen 2020, og avdelingen fikk også godkjent samfunnsmidler i denne forbindelse. 
Dette ble imidertid ikke gjennomført pga covid-19. 
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Økonomi 
 

 

 



Tekna Haugalandet 2020

Resultat 2020 Budsjett 2020
INNTEKTER
Avdelingskontingent 165 771,00kr                185 000,00kr                
Renter 82,00kr                         150,00kr                       
Egenandel arrangementer 6 750,00kr                    18 000,00kr                  
Tilskudd (søknader/sponsing) -kr                             60 000,00kr                  
Andre Inntekter -kr                             -kr                             
Sum inntekter 172 603,00kr               263 150,00kr                

KOSTNADER

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad -kr                             -kr                             

Økt rekruttering til Tekna-fagene -kr                             50 000,00kr                  

Attraktive faglige og sosiale nettverk 87 035,00kr                  185 000,00kr                

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 14 042,90kr                  15 000,00kr                  
Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring -kr                             5 000,00kr                    
Bærekraftig samfunn -kr                             10 000,00kr                  
Trygge rammer i arbeidslivet -kr                             -kr                             
Drift av avdelingen, inkl styremøter -kr                             15 000,00kr                  
Diverse kostnader -kr                             5 000,00kr                    
Disponibelt -kr                             -kr                             
Sum kostnader 101 077,90kr               285 000,00kr                

Årsresultat pr. 25.02.21 71 525,10kr                  -21 850,00kr                 

Balanse pr 31.12.19

EIENDELER
Bank 354 522,38kr                
Sum 354 522,38kr                

GJELD OG EIGENKAPETAL
Egenkapital Start 282 997,28kr                
Årets overskudd/underskudd 71 525,10kr                  
Egenkapital 354 522,38kr                

Underskrift kasserer: Dato: 25.02.2021

Underskrift leder: Dato: 25.02.2021

Underskrift revisor: Dato: 24.02.2021
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Prioriterte oppgaver for 2021 
 
Tekna Haugaland avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles i kommunene Haugesund, Suldal, Sauda, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne 
og Sveio i Rogaland og Hordaland fylke. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på 
Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2020–2021, Teknas 
foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. 
 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Tekna Haugaland avdeling vil sørge for å være synlige på relevante arenaer.  
 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Tekna Haugaland avdeling planlegger å bidra til First Lego League 2021 i form av både 
økonomisk støtte og dommere. Vi ønsker også å søke samfunnsmidler til å støtte aktiviteter 
knyttet til å få barn og unge interessert i realfag. I 2020 hadde vi et samarbeid med Haugesund 
kommune for å arrangere høstferie-klubb. Det er også en mulighet å samarbeide med lokale 
skoler. Tekna Haugaland ønsker å få til lignende initiativ i 2021. I 202 ble det gitt et antall 
mattesekker til Havåsen ungdomsskole. Vi ønsker å få gitt ut en eller to sekker til andre skoler 
i distriktet i 2021. 
 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Tekna Haugaland avdeling har som mål å arrangere de vanlige årlige arrangementene i andre 
halvdel av 2021, såfremt smittesituasjonen lokalt er akseptabel. Dette inkluderer familiedag, 
sosialt arrangement etter sommerferien, høstfest og julearrangement. I tillegg ønsker vi å ha 
fokus på målgruppen Tekna Ung. I første halvår har vi som mål å få til et digitalt kurs og et 
digitalt arrangement. 
 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Digitalt årsmøte for Haugaland avdeling arrangeres 11 mars. 
Tekna Haugaland avdeling vil delta på de relevante kursene og arrangementene i løpet av året, 
blant annet R-møte og avdelingsledersamling.  
 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Tekna Haugaland avdeling planlegger et bedriftsbesøk i andre halvdel av 2021 hvis vi finner 
et alternativ som er aktuelt. I tillegg vil det arrangeres det medlemskurs på høsten og være 
tilgjengelige digitale alternativer på våren.  
 
Bærekraftig samfunn 
Tekna Haugaland avdeling ønsker å gjennomføre en strandryddedag for medlemmer med 
familie i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen i september 2021. 
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Budsjett for 2021 
Budsjettet for 2021 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. 
 
 

 INNTEKTER   Budsjett 2021  
 Avdelingskontingent   kr              170 000,00  
 Renter   kr                    100,00  
 Egenandel arrangementer   kr               15 000,00  
 Tilskudd (søknader/sponsing)   kr               70 000,00  
 Andre Inntekter   
 Sum inntekter   kr             255 100,00  

  
 KOSTNADER   
 Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad   kr                 5 000,00  
 Økt rekruttering til Tekna-fagene   kr               60 000,00  
 Attraktive faglige og sosiale nettverk   kr              160 000,00  
 Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte   kr               15 000,00  
 Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring   kr                 5 000,00  
 Bærekraftig samfunn   kr               10 000,00  
 Trygge rammer i arbeidslivet   
 Drift av avdelingen, inkl styremøter   kr               15 000,00  
 Diverse kostnader   kr                 5 000,00  
 Digitale arrangement   kr                 8 250,00  
 Disponibelt   
 Sum kostnader   kr             283 250,00  

 



Sak 7 – Avdelingskontingent 2022 

 

Avdelingsstyret foreslår at avdelingskontingenten for 2022 ikke økes og forblir kr. 250. 



Sak 8 – Vedtektsendring 

Endring i § 3.1 – Årsmøte 

 

Nåværende tekst: 

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. 
 

Forslag til ny tekst: 

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt 
dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig. 

 



 

  
 
 
Valgkomiteens Innstilling for 2021 
 
 
 
Leder: Guro Mathisen (gjenvalg) 
 

Nestleder:  Johnny Ødegård (gjenvalg) 

 
Kasserer:  Bestemmes av styret etter årsmøtet (nyvalg) 

 
 
Styremedlemmer som er på valg: 
Ida Vassmo Andersen – Gassco (nyvalg) 
Jens Kristian Vevatne – COWI (nyvalg) 
Andreas Lokna – COWI (nyvalg) 
 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg:  
Andreas Høiland – Deep Ocean 
Mette Berntsen – Aibel 
Johnny Ødegård – Gasnor 
 
 
Styret vil bestå av 7 ordinære medlemmer i 2021. 
 
 
Revisor 2021: 
Frank Marton Pedersen  - Gassco 
 
 
Valgkomité 2021: 
Eivind A. R. Kvinge - Norconsult  
Richard Kringlebotten – Norconsult? 
 
R-møte representanter 2021: 
Guro M Mathisen 
Johnny Ødegård 
Andreas Lokna (vara) 
Andreas Høiland (vara) 
 
Valgkomitéen for 2021 oppfordrer allerede nå alle medlemmer om å stille seg disponibel for 
verv i Tekna Haugalandet for kommende år. 
 
 
 

Haugesund, 22.02.2021 
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