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Møtereferat 

Protokoll for årsmøte i Tekna Kongsberg avdeling 

Protokollen følger agenda for årsmøtet med kommentarer fra diskusjonen og vedtak som 

ble fattet.  

1. Åpning  

1.a Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner innkallingen.» 

Innkallingen godkjent uten kommentarer. 

1.b Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner dagsorden.» 

Dagsorden godkjent uten kommentarer. 

1.c Valg av ordstyrer 

Forslag til vedtak: 

«Oluf Tonning, leder av Tekna Kongsberg avdeling, velges til ordstyrer.» 

Oluf Tonning ble valgt til ordstyrer. 

1.d Valg av protokollfører 

Forslag til vedtak: 

«Elisabeth Wennevold, DK, velges til protokollfører.» 

Elisabeth Wennevold ble valgt til protokollfører. 

Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16. februar 2023  

Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16. februar 2023 

1.e Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere 

Forslag til vedtak: 

«Medlemmene Hans Petter R. Andersson og Kent A. Kjeldaas signerer protokollen.» 

Forslaget ble vedtatt. 

1.f Registrering av stemmeberettigede medlemmer 

Ved møtestart ble verifisert at alle de 23 som var til stede, var krysset av på liste over 

påmeldte medlemmer. Underveis i sak 2.a økte tallet til 24. 

2. Foreningens virksomhet i 2022 

2.a Gjennomgang av årsberetning ved leder Oluf Tonning 

Leder Olaf Tonning ga oversikt over årets aktiviteter. Dette inkluderte både arrangementer i 

avdelingens egen regi, lokale samarbeidsarrangementer og planlegging.  

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2022 til etterretning.» 

Forslaget ble vedtatt. 

2.b Gjennomgang av regnskap ved kasserer Halvard Haugland 

Kasserer Halvard Haugland presenterte årsregnskapet for 2022. Egenkapitalen er på 409K 

(inkludert en fordring på 60K). Dette er over det beløpet styret mener er nødvendig å ha 

tilgjengelig på konto. Avdelingen har fortsatt god økonomi med rom for å gi et godt tilbud til 

medlemmene, som oppfordres til å komme med ideer. 

Kommentar fra revisor: Revisorberetningen er skrevet med utgangspunkt i en mer 

oppdatert versjon av regnskapet. Egenkapitalen er riktig, men det er en posteringsforskjell 

mellom likviditet og drift. 

Før årsmøtet gikk til votering ble også revisjonsberetningen for 2022 presentert, se sak 2.c. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021.» 

Forslaget ble vedtatt. 

2.c Revisjonsberetningen ved revisor Lasse Bjørkhaug / kasserer 

Revisjonsberetningen ble presenterte med anbefaling om at regnskapet godkjennes. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet tar revisjonsberetningen for 2022 til orientering.» 

Forslaget ble vedtatt. 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16. februar 2023 

3. Vedtekter 

Ingen forslag om vedtektsendringer. 

4. Budsjett og prioriterte oppgaver 2023 

4.a Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer 

Kasserer Halvard Haugland presenterte forslag til budsjett for 2023. Vi antar en forsiktig 

økning i inntekter fra kontingent, større utslag på inntektssiden utgjør samfunnsmidler fra 

Tekna sentralt på kr. 90.000. Til disse midlene, som tildeles etter søknad og er øremerket 

formålet som beskrives i søknaden, er det knyttet en forutsetning om at styret legger inn et 

tilsvarende beløp. Egenandeler utgjør øvrige inntekter.  

Som i fjor er det på utgiftssiden et tilskudd fra avdelingen til den felles digitale satsingen 

som avdelingssiden har tatt initiativ til og der Avdelingsutvalget har en sentral rolle. Det er 

budsjettert med et ambisiøst underskudd på 82 000 – vi har en stor egenkapital, så dette er 

bevisst. Tanken er blant annet bedre satsing på yngre medlemmer, men også en større 

satsing på Kongsberg Agenda. Avdelingsstyret ber om frihet til å bruke enda mer enn 

budsjettet hvis det kommer opp arrangementer avdelingsstyret mener avdelingen bør satse 

på. 

NB: Der det i sakspapirene under budsjett står Aktivitet/sport/helse, skulle det egentlig ha 

stått Kongsberg Agenda 

Forslag til vedtak: 

«Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2023.» 

Forslaget ble vedtatt. 

4.b Avdelingskontingenten – foreslås holdt uendret 

Forslag til vedtak: 

«Avdelingskontingenten for 2023 foreslås holdt uendret, dvs. 240 kroner per år.» 

Forslaget ble vedtatt. 

4.c Styret informerer om prioriterte oppgaver for 2023 

Avdelingens leder Oluf Tonning informerte om prioriterte oppgaver for 2022. Oppsummert: 

 Synliggjøre Tekna i Kongsberg og omegn. 

 Delta på sentrale og regionale møter. 

 Jobbe aktivt med å vekke interesse for realfag hos barn og unge. 

 Vise at teknisk og naturvitenskapelige fag 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. 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16. februar 2023 

 Være en møteplass for de tillitsvalgte i regionen og anerkjenne innsatsen de gjør 

 Fortsette å bidra til det felles digitale tilbudet. 

 Bygge opp Tekna Ung 

 Samarbeide med Tekna Student Kongsberg. 

 Videreføre Tekna Award for en masterstudent. 

 Arrangere ulike foredrag og sosiale møteplasser. 

 Bruke den gode økonomien avdelingen nå har for f.eks. å tilby profilerte 

foredragsholdere 

 Fortsette Waterhole-samarbeidet. 

 Tilby kurs og arrangementer som gir medlemmene relevant innsikt både knyttet til 

arbeidslivet og andre områder 

 Tilby arrangementer med fokus på bærekraft 

 Utfordre lokalt næringsliv på å møte miljøutfordringene. 

 Tenke bærekraft i drift av avdelingen og i arrangementer. 

Temaer fra spørsmål fra salen: 

 Øke attraktiviteten til Kongsberg:  

Dette vil følge av å sikre et godt tilbud til medlemmene. 

 NITOs sterke synlighet på Krona:  

Studentsatsingen i Tekna drives fra Oslo, men avdelingen kan støtte opp under 

studentarbeidet. Praktisk inviterer vi f.eks. leder for den lokale studentgruppa til 

styremøter, og vi forsøker å knytte studentene sammen med Tekna Ung for 

relevans og for fin flyt i medlemskapet. (Flere andre tiltak har vært gjennomført på 

ulike tidspunkter.) 

 Forslag om mer synlighet i f.eks. i fadderuka:  

I utgangspunktet er dette et spørsmål for Tekna sentralt, som vurderer det opp mot 

andre tiltak, men avdelingen kan alltid tilby seg å bidra/delta. 

 Spørsmål om jubileumsåret 2024: 

Her er det trippeljubileum, med 150 år for Tekna, 400 år for Kongsberg by og 60 år 

for Tekna Kongsberg avdeling. Spørsmålet tas til etterretning, det er allerede tanker 

om feiringer og markeringer av ulike slag. 

Forslag til vedtak:  

«Årsmøtet godkjenner forslaget til prioriterte oppgaver for 2022.» 

Forslaget ble vedtatt. 

5. Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16. februar 2023 

6. Valg 

Hans Petter R. Andersson presenterte komiteens innstilling. Ifølge vedtektene for Tekna 

Kongsberg avdeling velges styremedlemmer for to år, leder og varamedlemmer for ett år.. 

6.a Nytt styre 

Valgkomiteens foreslåtte kandidat til ledervervet:  

Oluf Tonning, KDA (1 år, gjenvalg) 

Forslaget ble vedtatt. 

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer: 

 Beate Reinskou (gjenvalg) 

 Kjell Inge Daae (gjenvalg) 

 Kent Aleksander Kjeldaas (gjenvalg) 

 Kjersti Rød (gjenvalg) 

(Ikke på valg, dvs. 1 år gjenstår: Halvard Haugland og Jan Cato Agard) 

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer: 

 Rama Krishna Uyyuru (gjenvalg) 

 Haytham Ali (gjenvalg) 

Spørsmål knyttet til at vi pr. i dag ikke har like mange med hhv. 1 og 2 års funksjonstid. 
Valgkomiteen vurderer å justere i forbindelse med neste årsmøte. 

Forslaget ble vedtatt. 

6.b To representanter til R-møtet 2023 samt varaer 

Foreslåtte representanter: 

 Oluf Tonning 

 Beate Reinskou 

Foreslåtte varaer: 

1. Kjell Inge Daae 

2. Kjersti Rød 

3. Kent Kjeldaas 

4. Halvard Haugland 

5. Jan Cato Agard 

6. Audun Solås 

7. Harald Inge Aakre 

8. Hans Petter R. Andersson 

9. Lasse Bjørkhaug 

 

Styret ba også om årsmøtets godkjenning til å komplettere lista med varaer dersom det 

skulle bli nødvendig. 

Forslaget ble vedtatt. 
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Møtereferat 

Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16. februar 2023 

6.c Neste års valgkomité og leder av komiteen 

Foreslåtte kandidater: 

 Audun Solås (leder, gjenvalg) 

 Harald Inge Aakre (medlem, gjenvalg) 

 Hans Petter R. Andersson (medlem, gjenvalg) 

Kommentar om liten spredning i feltet og spørsmål til salen om noen fra en litt annen 
generasjon kunne tenke seg å stille. Også kommentar om tung representasjon fra KDA. 
Oppfordring om å forsøke å balansere noe mer til neste år. 

Forslaget ble vedtatt. 

6.d Neste års revisor 

Valgkomiteens forslag: 

Lasse Bjørkhaug (gjenvalg) 

Forslaget ble vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Protokoll signert:

_____________________________            __________________________

Hans Petter R. Andersson  Kent A. Kjeldaas
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