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Avdelingslederen har ordet
Styret i Tekna Kongsberg avdeling opplevde nok året 2021 på same måten som dei
fleste andre: ein stor optimisme og håp om snarleg opning av samfunnet, som kom til
sanning på seinsommaren, før ein realitetssjekk sendte oss tilbake til digitale møter
før jul.
Tida før opninga i september var prega av digitale arrangement. Tekna Sentralt
leverte nok ein gong varene, og hjelpte til å gjere 2021 til eit svært innhaldsriktig år
for Tekna-medlem. Ein stor takk går til alle som har bidratt med digitalt innhald i
2021.
Representantskapsmøtet gjekk av stabelen i juni – sjølvsagt digitalt. Det er ikkje
enkelt å arrangere noko slik for so mange deltakarar, og representantane frå
Kongsberg var mektig imponerte over den knirkefrie gjennomføringa.
Eit viktig tema på R-møtet var den “nye normalen”. Ingen sit enno på eit svar på
korleis denne ser ut, men Hovudstyret fekk av R-møtet i oppgåve å vere med å stake
ut kursen. Kongsberg avdeling vil følgje interessert med.
Andre viktige diskusjonar under R-møtet gjekk på kvar skiljet går for kva Tekna skal
involvere seg i, og ikkje. Pengepolitikk, forsvarspolitikk og energipolitikk var tema
som vart diskutert. R-møtet var tydeleg og konkluderte at Tekna si rolle skal vere å
informere om teknologi, og sørge for å halde politikarar og “vanlegfolk” so opplyste
som muleg. Her har avdelingane eit viktig oppdrag: skape møteplassar som spreier
kunnskap om teknologi. Det aktar Kongsberg avdeling å bidra til.
Tekna Kongsberg, og, leverte digitale arrangement i 2021. Medlemsskulekurs på
Teams om presentasjonsteknikk trakk mange deltakarar – og ikkje berre frå
Kongsberg. Det same gjorde kurs om styring av eiga tid. Men på seinsommaren vart
det endeleg tid for å samlast igjen, og avdelinga fekk gjennomført både vinkurs og
fleire familiearrangement. Det største arrangementet måtte avdelinga dessverre
avlyse, men vi prøvar igjen.
Året 2022 startar på mange måtar likt som 2021; styret er framleis optimistar, og har
mange arrangement under planlegging for året. Håpar vi sjåast på eit Teknaarrangement snarleg!

Oluf Tonning
Leder Tekna Kongsberg avdeling
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Avdelingen
Tekna Kongsberg avdeling består av Teknas medlemmer med bostedsadresse i
Kongsberg, Flesberg og Rollag samt Nore og Uvdal. Vi har også noen medlemmer
fra Øvre Eiker, som ønsker tilknytning hit fordi de har arbeidssted her.
Folkeregisteradressen er utgangspunktet, men medlemmer kan selv velge
avdelingstilknytning. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter
opprettholdes og utvikles lokalt.

Per 31.12.2021 hadde avdelingen 994 medlemmer, mot 979 året før. Det har dermed
vært en medlemsvekst på 1,5 %. Tekna hadde i 2021 en generell medlemsvekst på
7,3 % og hadde 31.12.2021 nådd 93229 medlemmer. I disse tallene er studentmedlemmene inkludert. Studentene er ikke knyttet til lokalavdelinger. Ser vi på
tallene for ordinære medlemmer i Tekna, så var veksten i 2021 på 6,9%, og samlet
antall lå på 79144.
Mer spesifikke tall for tilgang og avgang i Tekna Kongsberg avdeling:
Medlemstall 1/1-2021

979

Nyinnmeldte
Studentoverganger
Fra andre avdelinger
Sum tilgang
Til andre avdelinger
Utmeldt/strøkne/døde
Sum avgang
Netto tilgang

Medlemstall 31/12-2021

37
10
15

62
29
18

47
15

994

Kongsberg avdeling har generelt en noe lavere andel kvinner enn Tekna som helhet:
21,5% mot 31,9%. 247 medlemmer 24,8%, av medlemmene i avdelingen er i
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kategorien 37 år eller yngre og omfattes av Tekna Ung. 95, det vil si 9,6%, er
pensjonister.
Avdelingen har en stor del av de yrkesaktive medlemmene sine innenfor privat sektor
(inkludert Spekter) – en prosentandel på 89,3 og dermed en god del høyere enn
Tekna totalt med 76,9%. For yrkesaktive i statlig sektor ligger avdelingen på 4,4%,
for kommunal sektor på 2,9%. Selvstendig næringsdrivende utgjør 0,8% av de
yrkesaktive. De resterende er enten innen andre kategorier eller Tekna mangler
informasjon om arbeidsgiver/sektor.

Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Kongsberg avdeling har i fra februar 2020 til februar 2021 bestått av
følgende personer:
•
•

Leder Oluf Tonning
Nestleder Beate Reinskou

•

Kasserer Halvard Haugland

•

Styremedlemmer Kjell Inge Daae, Steffen Kvalsvik, Kjersti Rød og Kent
Aleksander Kjeldaas
Varamedlemmer Jan Cato Agard og Rama Krishna Uyyuru.

•

Styret møtes hver måned, unntatt juli. Møtene blir som hovedregel lagt til første
mandag i måneden. Det har vært avholdt 11 regulære styremøter, inkludert ett felles
styremøte med Tekna Drammen avdeling.
Styret bruker Teknas Teams-løsning, kalt Teams for Tillitsvalgte. De fleste
styremøtene i 2021 har blitt avholdt digitalt. Styret savner å møtes fysisk, men ser
også at de digitale løsningene gir mer effektive møter og at det er enklere å få plass
til møtene i en hektisk hverdag.
Styret har en fast møteagenda. I 2021 ble denne agendaen revidert, og nytt i den
faste agendaen er at styret har et punkt hvor det diskuteres saker fra lokalområdet
som kan være av interesse for Tekna å involvere seg i.
Representasjon på sentrale kurs og arrangementer
•

Det årlige kurset ‘Introduksjon for nye tillitsvalgte’ foregikk digitalt i april og ble
fulgt av Oluf Tonning og Jan Cato Agard. Kurset er ikke bare for de nye, men
også andre som vil ha en oppdatering.

•

Styret jobbet aktivt med forberedelser til Teknas representantskapsmøte der
Beate Reinskou og Oluf Tonning deltok. Antall delegater for hver avdeling
beregnes ut fra medlemstall; Tekna Kongsberg avdeling har lenge hatt to. I juni
2021 ble R-møtet for første gang gjennomført heldigitalt. Møteledelse,
Hovedstyret, enkelte andre sentrale tillitsvalgte og støttefunksjoner fra
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generalsekretariatet var samlet i Oslo. Streaming og annen teknisk
gjennomføring ble håndtert av Tekna i samarbeid med et innleid firma.
•

Beate Reinskou og Kjell Inge Daae representerte avdelingen på Teknas
Avdelingsledermøte – avviklet som hybridsamling 15.-16. oktober. Avdelingens
representanter deltok fysisk på Scandic Lillestrøm.

Eksternt samarbeid:
Felles planleggingsmøter eller arrangementer for Tekna og NITO i Buskerud har ikke
vært avholdt dette året.
I perioder av året har det vært mulig å gjennomføre Waterhole-frokostforedrag.
Samarbeidspartnere i Waterhole i tillegg til Tekna er NITO Buskerud, NHO Viken,
Kongsberg Næringsforum, DNB og USN. Under pandemien har Waterholearrangementene vært holdt på Grand, der det var enklere å gjennomføre med
nødvendige smittevernstiltak. Det årlige planleggingsmøtet i Waterhole ble avholdt
på Teams. For de enkelte foredragene, se nedenfor.
Valgkomité:
Avdelingens valgkomité har bestått av Audun Solås og Harald-Inge Aakre.
Målsetninger og aktivitet
En viktig målsetning for 2021 var å få tilbake aktivitetsnivået i avdelingen, gitt at
samfunnet skulle returnere til en slags normal. Viktige satsningsområder var
arrangement med lokalt næringsliv, etablere en Tekna Ung-gruppe og gjennomføre
minst ett større arrangement med minglemuligheter (gjerne i såkalt Tekna X-format,
dvs. en serie korte foredrag under samme overskrift).
Styret har ikke lykkes med å nå alle sine målsetninger, men klarte å gjennomføre
flere gode arrangement på høsten etter gjenåpningen av samfunnet. Flere grupper
av medlemmer fikk et tilbud både gjennom avdelingen og det lokale Waterholesamarbeidet med frokostforedrag.
Dessverre ble det store arrangementet som var planlagt for november avlyst grunnet
lavt antall påmeldte, noe som gjorde at året avsluttet med et siste kvartal uten
aktivitet. Temaet for arrangementet var dataspillutvikling, og håpet var å skape et
arrangement for både voksne og tenåringer. Styret bommet enten på temaet eller
promoteringen. Evaluering i etterkant tyder i alle fall på at promoteringen var for
uklar. Styret har innført nye rutiner i forbindelse med slike arrangement, det blir alltid
arrangert et mindre arrangement i samme tidsperiode slik at kansellering ikke fører til
en lengre periode uten arrangementer, og promoteringer skal revideres av minst 2
styremedlemmer.
2021 var det første året med et systematisk tilbud om felles digitale
avdelingsarrangementer. Dette finansieres gjennom tilskudd fra alle avdelingene
basert på medlemstall samt fra Tekna sentralt. I 2021 ble det gjennomført 12 slike
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digitale fellesarrangement med stor suksess. Totalt var det ca. 20 000
deltakere/påmeldinger på disse 12 arrangementene.
Etablering av Tekna Ung-gruppe har ikke blitt gjennomført, selv om det har vært
framgang. Dette arbeidet videreføres i 2022. Når mulighetene for fysiske
arrangementer øker, vil også avdelingens samarbeid med studentsiden i Tekna lokalt
få mer fokus igjen. I 2021 var det mindre kontakt enn vanlig, men avdelingens
Tekna Award for 2020 og 2021 ble utdelt på Krona under USN’s
uteksamineringsseremoni i juni.

Lokale arrangementer i 2021
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i
Teknas overordnede strategi, Tekna 2024.
Årsmøtet 23.02. ble for første gang gjennomført digitalt. De fleste fra styret satt
samlet, mens valgkomité og deltakere var med via Teams. Møtesystemet GoPlenum
ble tatt i bruk på samme måte som på mange sentrale Tekna-arrangementer de siste
årene.
Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad
Vervearrangmenter har det ikke vært særlig mye rom for i 2021. Det har allikevel
vært arrangementer der det har vært anledning til å ta med seg noen, og vise fram
tilbudet som kommer med et Tekna-medlemskap.
Økt rekruttering til Tekna-fagene
I september var det mulig å invitere til to lørdagsformiddager på Bergverksmuseets
Geolab. Der satser de på formidling av naturvitenskap og teknologi til barn og unge
på engasjerende måter. Skreddersydd for Tekna, med andre ord! Til sammen 30
barn var påmeldt, voksne ledsagere fikk være med så langt det var mulig med de
smittevernsrestriksjonenen som gjaldt.
18.09.

Geolab for barn fra 5 til 9 år

25.09.

Geolab for barn fra 10 til 12 år

Attraktive faglige og sosiale nettverk
Mange av avdelingens arrangementer vil naturlig høre inn under denne overskriften.
03.06.

Byvandring på Vestsida med Bergverksmuseet, inkludert besøk i
Kongsberg Kirke. 23 personer deltok. På dette arrangementet var det i
utgangspunktet en venteliste, men til slutt fikk alle plass.

15.06.

Løpekurs med kondis.no, med 11 spreke deltakere.

09.09.

Over hele landet, og også på Kongsberg, arrangerte Teknas
lokalavdelinger egne samlinger knyttet til streaming av kurs med Ingvild
Tennfjord om musserende vin og champagne.
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Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte
Noen typer aktivitet som kunne ha vært plassert under denne overskriften er allerede
beskrevet. Samarbeid med eksterne eller med andre deler av Tekna er nevnt
ovenfor. I noen tilfeller vil Tekna Kongsberg avdeling også bidra til Tekna som
forening gjennom å tilby plass på våre arrangementer. Særlig enkelt er dette for
streamede arrangementer. Medlemmer av Tekna Drammen avdeling inviteres til det
meste som skjer, på samme måte som informasjon om deres aktiviteter distribueres
til Kongsberg-medlemmer. I noen tilfeller markedsføres det også mot medlemmer i
tilgrensende avdelinger, særlig med tanke på de medlemmene som bor langt fra der
egen avdelings aktivitet foregår. Med få unntak er arrangementer i Tekna åpne for
medlemmer også utenfra – noe å tenke på dersom man f.eks. er på jobbreise.
Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring
25.02.

De såkalte medlemsskolekursene som Tekna sentralt hvert halvår dekker
et av for avdelingen, pleier å være en positiv anledning til også å møte
andre lokale Tekna-medlemmer. I februar var det ikke mulig å samles
fysisk, men kurset «Formidling som funker – digitalt» ble valgt for å være
så relevant som mulig. Vibeke Holtskog er kjent for medlemmer på
Kongsberg fra flere tidligere kurs og var en av dem som raskt stilte om til å
tilby kurs via Zoom.

29.10.

Forhandlingsteknikk i regi av Waterhole kan plasseres her, selv om
kunnskap fra dette frokostforedraget kan tas i bruk ikke bare i
jobbsammenheng.

28.10.

Arbeidsglede når du jobber under press
Dette kurset var det mulig å ha med fysisk oppmøte. Kurset er et
medlemsskolekurs med psykolog Jan Martin Berge.

Bærekraftig samfunn
27.08.

I slutten av august inviterte Waterhole til Valgdebatt om utfordringer og
muligheter i årene som kommer. Der ble lokale politikere utfordret på
hvordan de vil legge til rette for at det private næringslivet kan vokse og at
det skapes mange grønne jobber.

Trygge rammer i arbeidslivet
I 2021 har avdelingen ikke tilbudt arrangementer som går direkte på denne
overskriften, men to arrangementer var allikevel knyttet til arbeidsmiljøet og
arbeidssituasjonen.
10.05.

Stein Wesenberg har holdt kurs på Kongsberg ved flere anledninger.
Denne gangen var det imidlertid et digitalt kurs i regi av Tekna Kongsberg
avdeling. Overskriften var «Hvordan si nei til jobb?» og kvelden handler
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om å ta tilbake ansvaret og kontrollen over egen arbeidsmengde gjennom
å bli mer bevisst og i neste instans kommunisere tydeligere. På digitale
kurs opplever vi at en større andel ikke stiller, enn det som er tilfellet for
kurs med fysisk oppmøte. Men 93 påmeldte sier noe om interessen for
temaet.
24.09.

Waterhole inviterte 24. september til frokostforedrag på Grand der Bård
Brende både informerte og engasjerte. Tittelen på foredraget var
«Verdens beste arbeidsplass» og sentrale temaer var relasjoner og
samhandling.
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Økonomi
Regnskap
Pandemien gjorde det fortsatt vanskelig å realisere det budsjetterte aktivitetsnivået.
Konsekvensen er at avdelingens egenkapital styrket seg betraktelig.
Avdelingen fikk innvilget kr 25.000 i Samfunnsmidler, men arrangementet ble
dessverre avlyst. Kontingentoppgjøret ble høyere enn budsjettert.

INNTEKTER OG UTGIFTER

Regnskap 2021

Budsjett 2021

Differanse

Kontingentoppgjør

198 272

180 000

18 272

Overskudd finans, 2x konti
Andre inntekter, samfunnsmidler
Sum inntekter
Relevant kompetanse i et
arbeidsliv i endring
Faglige arrangementer i regi av
styret
Arrangementer i samarbeide med
andre
Medlemsvekst og økt
organisasjonsgrad
Økt rekruttering til Tekna-fagene
Aktivitet rettet mot yngre årsgrupper
Aktivitet rettet mot studenter
Attraktive faglige og sosiale
nettverk
Aktiviteter for yngre medlemmer
Aktivitet, Sport, Helse
Sosiale Arrangementer
Faglige Arrangementer
Årsmøte
Drift av avdeling, styremøter
Disponibelt
Sum utgifter

320
32 691
231 283

0
57 000
237 000

320
-24 309
-5 717

15 000

20 000

-5 000

17 455

25 000

-7 545

0

0

0

16 800
20 000

25 000
20 000

-8 200
0

0
1 633
7 118
0
2 745
12 319
0
93 070

10 000
5 000
38 000
24 000
3 500
10 000
40 000
220 500

-10 000
-3 367
-30 882
-24 000
-755
2 319
-40 000
-127 430

Driftsbalanse

138 213

16 500

121 713

Egenandeler
Tap/Ettergitt

5 200
0

EGENKAPITAL

01.01.2022
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01.01.2021

Endring

Bankkonto Kbg. Drift
(2291.16.02281)
Bankkonto likviditet (2291.17.09604)
Gjeld
Fordringer
Egenkapital

46 909

109 270

-62 360

370 732
0
0
0
417 641

170 159
0
0
0
279 428

200 573
0
0
0
138 213
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Vedtekter
for
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Kongsberg avdeling

§1

Formål
Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles
på det lokale plan.

§2

Mandat og omfang
2.1. Mandat
Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i
sitt arbeid.
Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører
medlemmene på det lokale plan.
Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna
underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og
opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal
bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan.
Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger
danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget
og Faglig årsmøte.
2.2 Omfang
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig
forening i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal i Viken fylke.

Revidert 23.02.2021
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§3

Organisasjon
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover § 3 og § 8.
3.1 Årsmøte
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

godkjenne innkalling og dagsorden
velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere
registrere stemmeberettigede medlemmer
behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver
fastsette avdelingens kontingent
behandle styrets forslag til budsjett
behandle eventuelle foreningspolitiske saker
behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt
foreta valg, som angitt nedenfor
3.1.1 Kunngjøring og frister
▪ Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte
for medlemmene minst seks uker før årsmøtet.
▪ Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet.
▪ Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres
senest to uker før årsmøtet.
▪ Det er tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring.
▪ Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at
årsmøtet avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig
eller hensiktsmessig.
3.1.2 Ekstraordinært årsmøte
▪ Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller
dersom det kreves av minst 20 medlemmer.
▪ Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter.
▪ Tid og sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og
saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene
minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet.
3.1.3 Valg
Årsmøtet velger et styre for avdelingen, eventuelt med varamedlemmer.
▪
▪
▪
▪

Lederen velges først og særskilt for ett år.
De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år.
Varamedlemmenes funksjonstid er ett år.
Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6.
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Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er
ett år.
Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas
representantskap, jf. Teknas lover § 14.
3.1.4 Vedtak
Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På
årsmøtet kan det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i
innkallingen.
Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre
annet er angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5.
Også styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den
videre fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning.
Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig
fullmakt til et annet medlem. Hvert medlem kan kun ha to
fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen stemme.
Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til
avdelingens medlemmer og Teknas generalsekretariat.
3.2 Styret
Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er i
tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer.
Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene.
Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført
arbeid i valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. Styret
skal orientere medlemmene om sin virksomhet.
Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med
regnskap om forrige års virksomhet, jf. Teknas lover § 12.
Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i
styret med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er
til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er
lederens stemme avgjørende.
Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret
kan søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for
distriktskontorene.
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§4

Økonomi
Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og
behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas
lover § 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse.

§5

Endring av vedtekter og oppløsning
For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte.
Vedtektsendringer skal være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må
godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig.
Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med
samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to
påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et
ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære
årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt
av Teknas hovedstyre.

-----o0o----Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 2021 [23.2.2021] og godkjent av Teknas
hovedstyre 6.5.2021 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter
vedtatt av årsmøtet 2020 [17.2.2020] og godkjent av Teknas hovedstyre 5.6.2020. Endringer av
vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av Hovedstyret.
--------ooo0ooo--------

