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Årsmøte Tekna Hedmark avdeling, 12. februar 2021 

DAGSORDEN 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  
2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere. 
3. Registrere stemmeberettigede medlemmer. 
4. Behandle styrets årsberetning for 2020. 
5. Behandle styrets årsregnskap for 2020 med revisorberetning. 
6. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2021. 
7. Fastsette avdelingskontingent for 2021. 
8. Styrets forslag til budsjett for 2021. 
9. Eventuelle innkomne saker. 

-  Forslag til vedtektsendring. 
10. Valg 

a. valg av leder for ett år 
b. valg av nye styremedlemmer for 2 år 
c. valg av nye varamedlemmer for 1 år 
d. valg av revisor for 1 år 
e. valg av valgkomité med tre medlemmer, herunder leder for 1 år 
f. valg av representant og vararepresentant til Teknas representantskapsmøte  
g. Forslag til vedtektsendringer 
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Styrets årsberetning for 2020 

Avdelingslederen har ordet  

 
Det sittende styret i Tekna Hedmark avdeling kan se tilbake på et litt annerledes år, slik det har 
vært for det store flertallet. Det er allikevel blitt avholdt flere fysiske arrangementer og vi har 
også hatt vekst i medlemstallene fra 873 ved utgangen av 2019 til 934 ved utgangen av 2020 
Det har vært god deltakelse på de fleste av årets arrangementer. Styret har et ønske om å spre 
aktivitetene til større deler av fylket, og hadde bl.a. planlagt et bedriftsbesøk på Sagstua i Nord-
Odal. Dette ble dessverre avlyst pga koronaepidemien. Vi håper allikevel at det brede digitale 
tilbudet fra Tekna sentralt har vært et godt bidrag uavhengig av bosted.  
 
Som det fremgår av årsberetningen er satsningen på å øke interessen for realfag sentralt også 
i 2020. I år fikk Hedmark avdeling tildelt samfunnsmidler som var et solid bidrag til etablering 
av ny undervisningsmodul «Fra Makro til Mikro» ved Newton Ringsaker og undervisnings-
tilbudet «Uteskoledagen full av realfag» ved Hamar Naturskole.  
 
Tekna Ung Innlandet er viktig for å gi et godt tilbud til medlemmer under 37 år. Det er en fordel 
at Tekna Ung Innlandet fortsatt får støtte fra avdelingene, slik at vi kan videreføre arbeidet som 
er godt påbegynt. 
 
Jeg takker styret og alle medlemmene for deres bidrag gjennom dette annerledes styreåret, 
med håp om et bedre 2021. Jeg ønsker også å rette en ekstraordinær takk til vår DK-leder, Berit 
Hvoslef Dahl, som etter 20 år i Tekna har valgt å tre inn i pensjonistenes rekker. Berit har vært 
til uvurderlig støtte, organiserer og følger opp våre aktiviteter og plikter, og er en sentral og 
samlende brikke for vår avdeling. Du vil bli dypt savnet!  
 
 
Beate Lilleengen Bergan 
Leder Tekna Hedmark avdeling  
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Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Hedmark avdeling har i 2020 vært satt sammen slik 
Leder  Beate Lilleengen Bergan Veidekke Entreprenør AS  leder, valgt for 1 år 
Nestleder Jad Mouawad  Mouawad Consulting AS styremedlem valgt for 2 år, ny 
Kasserer Nils Erik Asmundvaag Norconsult AS   styremedlem, gjenvalgt for 2 år 
Styremedlem Torleiv Yli Myhre NVE    styremedlem, ikke på valg 
Styremedlem Emma Marie Skjærstad Ø.M.Fjeld   styremedlem, valg for 1 år, ny 
Varamedlem Ida Brenna  Eidsiva Bioenergi  rykket ned fra styreplass, 1 år 
Varamedlem Jorunn Thingnes Sirkula    varamedlem, valgt for 1 år, ny 

 
Styremøter 
Det har vært avhold 8 styremøter, fysiske og digitale.  
Valgkomiteen har bestått av Roar Øvre, Kostadinka Mikkelsen og Einar Melheim (leder) 

Sentrale møter 

Møte Deltok fra Hedmark avd. 

  

Avdelingsledermøte, digitalt, 17. oktober  Beate Lilleengen Bergan 

Dialogmøte Innlandet, Viken og Vestfold-
Telemark fylker, 30.-31. oktober 

Beate Lilleengen Bergan, Nils Erik 
Asmundvaag 

 
Avdelingsledermøtet er årsmøte for alle avdelingslederne i Tekna. 

Foreningspolitisk arbeid - Dialogmøte 

Den 30.-31. oktober ble alle lokale tillitsvalgte i fylkene Viken, invitert til dialogmøte med 
Hovedstyret på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker. Dialogmøtet er et møte der Teknas hovedstyre 
treffer lokale tillitsvalgte og får innspill «fra grasrota». I 2020 ble møtet gjennomført felles for 
Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark fylker. Presidenten holdt innledningen med bl.a. 
presentasjon av saker til R-møtet i 2021, og inviterte til dialog på fredag, med innlagt 
gruppearbeid for innspill til tiltak for å oppfylle Teknas 2024-strategi. På lørdag var det 
presentasjoner av innovasjonsmiljøet på Ringerike, etterfulgt av tur til Kistefos for de som ville. 
Prosjektleder for arrangementet var vår egen DK-leder Berit Hvoslef Dahl. 
 
Hovedstyret var representert med president Lise Lyngsnes Randeberg, fra Teknas 
generalsekretariat møtte generalsekretær Line Henriette Holten og direktør for fag og 
kompetanse Karin Herou. I tillegg møtte Marianne Harg fra kontrollkomiteen og Terje Vardenær 
Arnesen fra Etisk råd. Fra Hedmark avdeling møtte Nils Erik Asmundvaag og Beate Lilleengen 
Bergan. Totalt var vi 30 deltagere på møtet, som vi med god smittevernshåndtering klarte å 
gjennomføre fysisk. 
 
Prioriterte oppgaver 
Årsmøtet vedtok følgende prioriterte oppgaver styret skulle jobbe med i 2020: 

• Tekna Hedmark avdeling ønsker å være rammen for et faglig og sosialt nettverk for 
medlemmene i Hedmark, og gjennom gode arrangementer bidra til medlemsvekst i 
foreningen.  
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• Tekna Hedmark avdeling ønsker å tilby et variert faglig program for medlemmene i alle 
aldersgrupper som kan bidra til faglig utvikling og stimulans.  

• Tekna Ung Innlandet og overgangsmedlemmer er et viktig satsingsområde for Tekna. 
Tekna Hedmark avdeling vil videreutvikle tilbudet til denne medlemsgruppen i 
samarbeid med Gjøvik og Lillehammer avdelinger. 

• Tekna Hedmark avdeling ønsker å være en synlig aktør i lokalmiljøet ved å arrangere 
åpne møter om aktuelle temaer, f.eks. klima, og å skrive avisinnlegg ifb med disse. 

• Tekna Hedmark avdeling ønsker å videreføre sitt arbeid med rekruttering til Tekna-
fagene gjennom samarbeid med Praktisk Realfag, Hamar Naturskole, det nyetablerte 
Newtonrommet i Brumunddal og Vitensenteret Innlandet. I samarbeid med 
avdelingsfagrådet for Innlandet støtter vi den årlige First Lego League-turneringen ved 
blant annet å dekke deltakeravgiften for skolene som deltar. 

 
Da pandemien kom til Norge ble alle fysiske arrangementer etter 12. mars avlyst frem til 
sommeren. Etter sommeren greide vi igjen å gjennomføre noen arrangementer fysisk, men på 
tampen av året kom det nytt varsel fra Tekna at alle fysiske arrangementer innstilles frem til 1. 
april 2021. 
 
Med smittevernreglene fra FHI som endret seg gjennom året og med påbudene fra Tekna 
sentralt om å unngå fysiske arrangementer, ble det vanskelig for styret å komme med gode 
tilbud. Styret har i stedet bidratt til at Tekna har kunnet gi medlemmene et godt digitalt tilbud 
uansett bosted. 
 
Det anbefales av de prioriterte oppgavene videreføres for 2021. 

Arrangementer i 2020 

Dato Tittel     Arrangør  Antall Sted 
17/1 Nyttårsbord     Tekna Ung Innlandet 19 Brumunddal 
22/1 VR-teknologi – fremtidens teknologi    18 Elverum 
4/2 Skiteknikk –     Tekna Ung  10 Lillehammer 
11/2 Hvordan nå dine ambisiøse mål -  Medlemsskolen  15 Elverum 
24/2 Besøk på Skogfrøverket      22 Hamar 
28/2 Årsmøte 2020 Tekna avd. Hedmark    58 Brumunddal 
9/3 Tekna-quiz på heim   Tekna Ung  + Hamar 
18/3 Avlyst: Effektivitet og tidsstyring Medlemsskolen 
24/3 Avlyst: Bedriftsbesøk hos Moelven Byggmodul 
2/4 Avlyst: Hyttebygging – en trussel for norsk natur 
21/4 Avlyst: Bedriftsbesøk hos Mapei  
15/5 Avlyst: Vinaften på Barfrøstua 
19/6 Avlyst: Sjøveien til «urbane totninger» 
9/8 Avlyst: Teatertur til Østre Trysil 
21/9 Vinkveld på Atlungstad      37 Stange 
14/10 Bedriftsbesøk på Sirkula     15 Furnes 
29/10 Tekna Ung besøker Newtonrommet    24 Brumunddal 
17/11 Effektivitet og tidsstyring     45 LIVE sending 
1/12 Kjemisk juleverksted med Forskerfabrikken    Digitalt  
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Omvisning på Skogfrøverket i Hamar 
 

 
Foredrag og omvisning hos Kretsløpsparken på Gålås 
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Foredrag og omvisning hos Kretsløpsparken på Gålås 
 
Andre planer som er utsatt på ubestemt tid: 
- Befaring OPS vegprosjekt 
- Befaring Oslo Lufthavn 
- Besøk Curida i Elverum 
- Temamøte om det grønne Innlandet 
- Samarbeid med faglige nettverk 
 
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 Gjøvik og 
Hedmark.  
 

Dato Tittel Antall deltakere Kommentar 

29/1 Feedback – a key to communication 14 Kurs avholdt i Gjøvik 

11/2 Hvordan nå dine ambisiøse mål 15 Kurs i Elverum 

2/9 Hvordan bli en som folk lytter til 28 Kurs i Gjøvik 

14/10 Bli mer kreativ på 3 timer 15 Kurs i Lillehammer 

17/11 Effektivitet og tidsstyring 45 Endret fra fysisk til digitalt 
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Tekna Ung Innlandet 
Tekna Ung Innlandets arbeidsutvalg har bestått av yngre styremedlemmer fra Lillehammer, 
Gjøvik og Hedmark avdelinger. Emma Marie Skjærstad har vært en pådriver fra Hedmark 
avdeling. De har ikke kunnet gjennomføre mange arrangement i 2020 pga pandemien. 
Besøket i Newtonrommet som de fikk samfunnsmidler til, måtte avlyses da smittesituasjonen i 
Ringsaker kommune ble for høy. 
 

 
Fra skiteknikk-kurset med Tekna Ung, 4. februar 2020    

     
Tekna Ung quiz arrangert av Tekna Ung 
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Realfagsatsing 
Det har vært vanskelig å bidra til realfagsatsing inneværende år. Tekna sentralt arrangerte en 
digital realfagsdag for 1. trinn på videregående med inspirasjonsforedrag om realfag og 
teknologi. Invitasjonen ble også spredt til alle videregående skoler i Innlandet med 
studiespesialisering, men kun 2 skoler fra Innlandet fulgte programmet. 
 
Til erstatning for lokale kjemiske juleverksted, valgte avdelingen å støtte innkjøp av 
materiellpakker til medlemmer som ønsket å gjennomføre kjemisk juleverksted hjemme mens 
de fulgte digital instruksjon. 
 

  
Bilde fra Hamar Arbeiderblad; Nytt klasserom i skogen og Naturskolen med uteskole 
 

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 FNs bærekraftsmål. 
 
Hedmark avdeling fikk følgende tildelinger i 2020; 
 
«Uteskoledagen full av realfag»  

• Prosjektbeskrivelse; De fleste 1.- og 2.-trinnselever har én uteskoledag pr uke. For 
mange lærere er det en utfordring å fylle disse 38 dagene med godt faglig innhold. 
Hamar Naturskole har utarbeidet en digital oppgavebank med oppgaver og opplegg 
knyttet til realfag som dekker hele skoleåret. Tildelingsbeløp kr. 30.000. Gjennomført. 
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«Fra makro til mikro» - ny modul til Newtonrommet Ringsaker 

• Prosjektbeskrivelse; PLAST- fra MAKRO til MIKRO skal bidra økt bevisstgjøring for 
hvilke konsekvenser mikroplast har for det biologiske mangfoldet og for menneskers 
helse. Elevene jobber variert, praktisk og tverrfaglig med problematikken slik at de kan 
ta kloke valg for fremtiden. De skal gjennom egne eksperimenter og utforskning 
tilegne seg nye holdninger, endringskompetanse, kunnskap og erfaringer rundt 
problematikken og tenke ut kreative forslag til løsninger. Arbeidet rundt dette foregår 
på den enkelte skole, ute i felten, på Newton-rommet og i samarbeid med lokalt 
næringsliv. Tildelingsbeløp kr.   80.000. Gjennomført. 

 
«Familiearrangement for Tekna Ung medl. i Newtonrommet»  

• Prosjektbeskrivelse; Prosjektet går ut på å gjennomføre et besøk på Newton-rommet 
på Ringsaker, da spesielt rettet mot Tekna-medlemmer til og med 37 år (Tekna Ung) 
med barn. Ifølge hjemmesiden til Newton-rommene er formålet med tilbudet å gi flest 
mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk 
og teknologi. Dette gjennom variert undervisning med fokus på praktiske aktiviteter.  
Tildelingsbeløp kr. 20.000. Utsatt. 

 
«First Lego League-turnering» – felles for Avdelingsfagrådet Innlandet 

• Prosjektbeskrivelse; FLL inspirerer barn og unge i alderen 6 – 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. Tekna har støttet dette arrangementet i mange år, og i Mjøs-
regionen bidrar alle tre avdelinger. 

• Årets oppdrag het RePlay. Ett av oppdragene lagene skulle gjennomføre var å utvikle 
en ide til et utviklingsprosjekt og så gjennomføre og dokumentere det. På 
regionfinalen den 7. november, som i år foregikk digitalt, skulle prosjektet presenteres. 
De skulle i tillegg lage en stand, samt bygge og programmere en robot som skulle løse 
oppgaver i en robotkamp. 

• Det var rekordmange deltakerlag i år. Den totale regionseieren gikk til Team Rett i 
ryggen fra 7.trinn ved Tynset barneskole. Deres prosjekt var å utvikle en balansestol 
som skal kunne brukes i skolen, slik at elever kan være i bevegelse også mens de sitter 
i klasserommet. Med seieren fikk de også anledning til å delta i den skandinaviske 
finalen. Der vant de like godt en av de gjeveste prisene, nemlig Prosjektprisen. Vi 
gratulerer! Tildelingsbeløp kr. 165.000. Gjennomført. 
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Team rett i ryggen etter at prosjektprisen i FLL skandinavisk finale var hentet hjem. (Foto fra Arbeidets 
Rett) 

 

 
Newton-rommet i Ringsaker 
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Newton-rommet i Ringsaker 

Tekna i tall 
2020 vil for alltid gå inn i historien som det året vi stengte ned på grunn av Covid-19. 
Det ble vanskelig for mange medlemmer og bedrifter, ledighetstall og permitteringer steg, men 
dette gjorde sitt til at flere så nytten av å være fagorganisert.  
Antall Teknamedlemmer økte med netto 5.126 medlemmer nasjonalt, 7714 nyinnmeldte 
medlemmer. 
Ved forrige årsskifte hadde Tekna 81.741medlemmer, ved utgangen av 2020 hadde tallet økt til 
86.868. Hedmark avdeling fikk også merke denne gledelige økning og kunne ved årets utgang 
notere 937 medlemmer, netto tilvekst 61 personer.  
 
Veksten har vært nokså likt fordelt på medlemmer over og under 37 år.  Det er 828 ordinære 
(yrkesaktive) medlemmer, 109 pensjonister. Andelen pensjonister ligger stabilt på 11,6 % og 
det er omtrent det dobbelte av antall pensjonister på landsbasis. 
 
Kjønnsfordelingen er slik at kvinneandelen er 32 % av medlemsmassen, det er nesten omtrent 
lik med landsgjennomsnittet. Mens 45,8 % av medlemsmassen er under 37 år på landsbasis, er 
tilsvarende tall 29,3 % i Hedmark avdeling. 
 
Medlemmene i avdelingen er spredd i alle kommuner i det gamle Hedmark fylke, kun noen få 
medlemmer i Nordre Ringsaker ønsker å være knyttet til Lillehammer og ikke Hedmark avdeling. 
36,2 % bor i Hamar kommune, 19 % i Ringsaker og 12,6 % i Stange kommuner. 
 
Biologi, bygg og anlegg, IKT og kjemi er de største fagområdene innen utdanning, det avspeiles 
i arbeid. Arbeidsledigheten er lav, kun 1 % av medlemmer står uten arbeid. 58,1 % av de 
yrkesaktive er medlem av en bedrifts- eller etatsgruppe. De største arbeidsgiverne for våre 
medlemmer er Norconsult, Norsk Tipping, Innlandet fylkeskommune og Curida. 
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Vedtekter 
Hedmark avdeling er ikke berørt av den nye fylkesgrensen og det har heller ikke vært 
kommunesammenslåinger i vår region. På oppfordring ble teksten i vedtektene endret til å stå 
oppramset alle kommuner som hører til avdelingene i stedet for den gamle teksten som sa at 
alle kommuner i Hedmark. 
 

Litt om det sentrale avdelingsutvalget 
På høstens avdelingsledermøte var temaet bl.a.  
- Felles digitalt tilbud for alle avdelingene.  

"Det digitale tilbudet skal være en rød tråd igjennom alt arbeid i Avdelingsutvalget. Det skal 
etterstrebes en god balanse mellom digitale og fysiske tilbud/aktiviteter. Det er viktig for 
avdelingene at Teknas digitale medlemstilbud videreføres og utvikles videre. Herunder skal det 
utvikles lokale tilbud fra avdelingene til deres medlemmer samt et felles digitalt tilbud fra 
avdelingene til medlemmene. Avdelingsutvalget skal etterstrebe alternativ delfinansiering av 
den felles satsingen."  
 
Som en følge av dette ble avdelingene oppfordret til å sette av 3 % av kontingenten til det 
felles nasjonale digitale tilbudet. Dette har styret vedtatt å bake inn i forslaget til neste års 
budsjett. 
 

Avdelingsfagrådet for Innlandet 
Avdelingslederne i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer møtes jevnlig og forbereder felles 
prosjekter og program for felles samlinger.  
Avdelingsfagrådet står som arrangør av de årlige VA-dagene i Innlandet i samarbeid med 
driftsassistansene for vann og avløp i Hedmark og Oppland.  Det er en frittstående 
prosjektgruppe som står for gjennomføringen. Konferansen 2020 ble avlyst da det ble klart at 
kommunene nølte med å melde på sine ansatte. Konferansen vil bli tatt opp igjen i 2021 hvis 
det er mulig. 
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Økonomi 

Økonomien i avdelingen er fortsatt god. Pr 31.12.2020 har vi kr 297.410,38 på konto. Dette gir 
mange muligheter når det gjelder gjennomføring av medlemsaktiviteter i 2021. 

For 2020 er regnskapet gjort opp med et overskudd på kr 33.203. De siste fem årene har 
avdelingen opparbeidet et akkumulert overskudd på kr 69.639. 

I 2020 mottok vi følgende tilskudd fra Tekna sentralt knyttet til avdelingens 
samfunnsprosjekter 

Uteskoledagen full av realfag Kr 30.000 
Fra makro til mikro Kr 78.281 
Klimamøte om plast (2019) Kr 17.344 
Til sammen Kr 126.625 

 
 

Budsjett 2021 
Forslag til budsjett 2021 følger nedenfor.  

Inntekter: 
- Avdelingen legger ikke opp til økning i avdelingskontingenten, ingen forventet stor 

medlemsøkning. 
 

Medlemsarrangement: 
- 2021 vil igjen være et år med lite fysiske arrangementer 
- 3 % av medlemskontingenten vil i henhold til vedtak i avdelingsledermøtet benyttes til 

felles digitale arrangement 
- I samarbeid med avdelingene i Lillehammer og Gjøvik har styrene blitt enige om å 

sette av en egen pott i budsjettet til Tekna Ung på kr. 20.000 også til neste år.  
- Styret foreslår å videreføre støtten til First Lego League turneringen med inntil kr. 

15.000. 
 

Avdelingen har ikke som mål å legge opp reserver, styret mener at pengene må brukes til 
beste for medlemmene gjennom de arrangementer som tilbys. Vi budsjetterer derfor med et 
underskudd på kr 12.016. 



Regnskap for Tekna Hedmark avdeling 2020

INNTEKTER

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Avdelingskontingent 149 687 145 000 141 510

Renter 503 700 738

Egenandel arrangementer 45 200 40 000 62 084

Refusjoner andre avdelinger 6 664 0 7 676

Refusjon samf.midler fra 2019 17 344 17 344

Tilskudd (søknader/sponsing) 108 281 130 000 83 652

Sum inntekter 327 679 333 044 295 660

KOSTNADER

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Jobbe for konkurransedyktig og relevant kompetanse… 3 780 10 000 22 614

Trygge rammebetingelser i arbeidslivet 0 0 0

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 0 0 0

Økt rekruttering til Tekna-fagene 174 448 235 000 111 790

Bærekraftig samfunn 0 22 000 31 077

Attraktive faglige og sosiale nettverk 88 880 24 000 66 606

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsv… 0 28 000 25 875

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 4 968 29 750 25 866

Diverse kostnader 350 10 000 5 000

Tekna Ung 22 050 20 000 13 736

Disponibelt 0 0 0

Sum kostnader 294 476 378 750 302 564

Årsresultat 33 203 -45 706 -6 904

Balanse

EIENDELER

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Bankinnskudd og kontanter 297 410 218 502 264 208

Utestående fordringer 0 0 0

Annet 0 0 0

Sum eiendeler 297 410 218 502 264 208

EGENKAPITAL OG GJELD

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Egenkapital 297 410 218 502 264 208

Gjeld 0 0 0

Annet 0 0 0

Sum egenkapital og gjeld 297 410 218 502 264 208



Forklaring til inntektspostene

Tilskudd (søknader/sponsing)

I 2020 mottok vi følgende tilskudd fra Tekna sentralt

Samf.prosjekt 'Uteskoledagen', Naturskolen 30 000         

Samf.prosjekt ny modul til Newtonrom 78 281         

Samf.prosjekt klimamøte om plast (2019) 17 344         

Spesifikasjon av kostnadspostene

Jobbe for konkurransedyktig og relevant kompetanse…

Besøk Eon Reality 2 953           

Besøk Skogfrøverket 827              

Økt rekruttering til Tekna-fagene

Modul til Newtonrom (samf.prosjekt, Praktisk realfag) 100 048

Uteskoledagen (samf.prosjekt, Naturskolen) 36 000         

Støtte til First LEGO League 10 000         

Praktisk realfag, Hedmarken friskole 8 000           

Praktisk realfag, Gaupen skole 7 900           

Kurs for lærere, Året rundt med naturfag 7 500           

Gave til Newtonrom ved åpning 5 000           

Attraktive faglige og sosiale nettverk

Årsmøte 45 048         

Vinaften 29 893         

Støa kanal (refusjon egenandeler) 5 440           

Urbane Totninger (refusjon egenandeler) 8 500           

Tekna Ung

Nyttårsbord 20 055

Skiteknikk-kurs 1 995

Drift av avdelingen, inkludert styremøter

Styremøter 4 830           

Fagråd 0

Gebyrer 139

Kopi/porto 0

Nasjonale Teknamøter 0

Diverse kostnader

Tilbakebetaling av egenandeler fra 2019 350





Prioriterte oppgaver i 2021 
 
Tekna Hedmark avdeling vil videreføre de prioriterte oppgavene fra 2020. 
 
Tekna Hedmark avdeling ønsker 
 

• være rammen for et faglig og sosialt nettverk for medlemmene i Hedmark, og gjennom gode 
arrangementer bidra til medlemsvekst i foreningen.  

  
• tilby et variert faglig program for medlemmene i alle aldersgrupper som kan bidra til faglig 

utvikling og stimulans.  
 

• videreutvikle tilbudet til Tekna Ung Innlandets medlemmene i samarbeid med Gjøvik og 
Lillehammer avdelinger. 
 

• være en synlig aktør i lokalmiljøet ved å arrangere åpne møter om aktuelle temaer, f.eks. 
klima, og å skrive avisinnlegg i forbindelse med disse. 
 

• videreføre sitt arbeid med rekruttering til Tekna-fagene gjennom samarbeid med Praktisk 
Realfag, Hamar Naturskole, det nyetablerte Newtonrommet i Brumunddal og Vitensenteret 
Innlandet.  

 



Budsjett for Tekna Hedmark avdeling 2021

INNTEKTER

Budsjett 

2021

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Avdelingskontingent 150 000 149 687 145 000 1)

Renter 400 503 700

Egenandel arrangementer 30 000 45 200 40 000

Refusjoner andre avdelinger 0 6 664 0

Refusjon samf.milder fra 2019 0 17 344 17 344

Tilskudd (søknader/sponsing) 55 000 108 281 130 000 2)

Sum inntekter 235 400 327 679 333 044

KOSTNADER

Budsjett 

2021

Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Jobbe for konkurransedyktig og relevant kompetanse… 4 000 3 780 10 000

Trygge rammebetingelser i arbeidslivet 0 0 0

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 0 0 0

Økt rekruttering til Tekna-fagene 135 416 174 448 235 000

Bærekraftig samfunn 22 000 0 22 000

Attraktive faglige og sosiale nettverk 43 250 88 880 24 000

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillits… 0 0 28 000

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 12 750 4 968 29 750

Diverse kostnader 10 000 350 10 000

Tekna Ung 20 000 22 050 20 000

Disponibelt 0 0

Sum kostnader 247 416 294 476 378 750

Årsresultat -12 016 33 203 -45 706

Forklaring til postene:

1) Medlemskontingent overføres tre ganger i året fra Tekna sentralt

2) Samfunnsmidler fra Tekna sentralt 2021:

    En dag full av naturfag: 30.000,- (innvilget des 2020)

    Vitenshow Tekna Ung: 25.000,- (innvilget i des 2020)
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Til:  Årsmøtet 

Fra: Styret i Gjøvik avdeling   

Dato:  14.01.2021    

Sak:  Vedtektsendring 

SAKER 

1) Forslag til endring av vedtekter 

§3.1  Årsmøte  

Nåværende tekst: 

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. 

 

Forslag til vedtak på årsmøtet:  

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

avholdesdigitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig. 
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