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Møte: Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling 

Møtedato: 16.02.23 

Agenda

1. Åpning

a. Godkjenning av innkalling

b. Godkjenning av  dagsorden

c. Valg av ordstyrer

d. Valg av  protokollfører

e. Valg av to medlemmer som  protokollunderskrivere

f. Registrering av stemmeberettigede medlemmer

2. Foreningens virksomhet i 2022

a. Gjennomgang av årsberetning ved leder Oluf Tonning.

b. Gjennomgang av regnskap ved kasserer Halvard Haugland

c. Revisjonsberetningen ved  revisor  Lasse  Bjørkhaug  / kasserer

3. Vedtekter

Ingen  vedtektsendringer

4. Budsjett, avdelingskontingent og handlingsplan 2023

a. Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer

b. Avdelingskontingent  –  foreslås holdt uendret

c. Styret informerer om handlingsplan for 2023

5. Innkomne saker

Ingen innkomne saker

6. Valg

a. Nytt styre

b. To representanter til R-møtet 2023  samt varaer

c. Neste års valgkomité og leder av komiteen

d. Neste års revisor

_______________________________________________________________
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Avdelingslederen har ordet 
På årsmøtet 2022 la styret fram eit ambisiøst budsjett med lovnad om å køyre på 
litt ekstra for å kompensere for pandemiåra. Når vi no oppsummerer året, meiner 
eg å kunne seie at vi har halde denne lovnaden. I 2022 hadde vi fleire 
medlemsskulekurs enn i vanlege år, vi prøvde ut nye konsept i form av Tekna X, vi 
hadde feiring av tillitsvalde, og vi var svært godt synlege under den første utgåva 
av Kongsberg Agenda. Meir om denne viktige satsinga til slutt.  

Tekna X er eit føredragskonsept med 8 presentasjonar levert på 8 minutt kvar. Det 
skal gå fort, og kunnskapen skal vere konsentrert. Det eignar seg særleg godt i ein 
pubsetting, og EnergiMølla synte seg å vere ein god lokasjon her i byen. Tema var 
det grøne skiftet på Kongsberg, med innslag frå storindustri, start-ups og 
kommunen. Bortimot 50 medlem tok turen innom, noko som ikkje er so verst for 
vår avdeling – men vi satsar på fleire når vi prøvar igjen! Dei 50 fekk høyre om 
energieffektivisering, vertikalt jordbruk, hydrogenproduksjon og mykje meir. Tekna 
X vart fulgt opp med eit besøk på Vestsida Ungdomsskole, med omvisning og 
føredrag om all teknologien som energieffektiviserer det bygget.  

Ryggrada i Tekna er dei tillitsvalde, og vi såg ein sjanse i 2022 til å feire våre 
tillitsvalde på Kongsberg. Det vart gjort med middag og underhaldning på Latter i 
Oslo. Godt å få kome litt bort, og! Styret vurderer å gjere ei feiring til eit fast 
innslag.  

Men tilbodet til vanlege medlem leid ikkje i 2022. Styret held fram å sponse 
nasjonale digitale arrangement, som vi ser har fått god oppslutning. Det gjer det 
enklare for oss å fokusere på dei arrangementa som best slår an lokalt. Styret 
ønskjer, ogso, å kople seg til andre ting som skjer i byen. Og her kjem Kongsberg 
Agenda inn som eit strålande initiativ som Tekna Kongsberg med ein gong 
bestemte seg for å slenge oss med på. Teknologibyen Kongsberg treng eit slikt 
arrangement, og det gjer ogso vi teknologar! Det vart viktig for oss å vere med frå 
starten. I 2022 sponsa og arrangerte vi innslag for både store og små, og fekk 
dratt inn president og visepresident til å delta i debattane på hovudscena. I 2023 
har vi endå større ambisjonar, for no handlar det om å gjere dette til eit årleg 
arrangement med nasjonal appell!  

Utan eit velfungerande styre hadde ingenting av dette vore muleg, so tusen takk 
for all innsatsen i året som gjekk. Og takk til alle medlem som har deltatt på våre 
arrangement.  

Vi sjåast i 2023! 

Oluf Tonning 
Styreleiar Tekna Kongsberg Avdeling 
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2. Medlemmene 

Innledning 
Tekna Kongsberg avdeling består av Teknas medlemmer med bostedsadresse i 
Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal i Viken fylke. Vi har også noen 

medlemmer fra Øvre Eiker, som ønsker tilknytning hit for eksempel på grunn av 

arbeidssted. Folkeregisteradressen er utgangspunktet, men medlemmer kan selv 

velge avdelingstilknytning. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter 
opprettholdes og utvikles lokalt. 

Ved utgangen av 2022 hadde avdelingen 1021 medlemmer, mot 994 året før. Det 
har dermed vært en medlemsvekst på 2,7 prosent siste året. Det er gledelig med 
medlemsvekst, men avdelingen har lavere vekst enn Tekna som helhet med 6,7 %. 

 

Detaljerte medlemsbevegelser: 
 

  Medlemstall 1/1-2022 994

Nyinnmeldte 35

Studentoverganger 15

Fra andre avdelinger 16

Sum tilgang 66

Til andre avdelinger 23

Utmeldt/strøkne/døde 16

Sum avgang 39

Netto tilgang 27

Medlemstall 31/12-2022 1 021
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Alders- og kjønnsfordeling 
Aldersfordelingen blant avdelingens medlemmer er som følger: 

 

Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 48,2 år. 25,2 prosent av alle medlemmene i 
avdelingen er 37 år eller yngre og er i den gruppen som kalles Tekna Ung. 

Kjønn Antall
medlemmer

Andel
medlemmer

Kvinne 226 22,1 %

Mann 795 77,9 %

Sum 1 021 100,0 %

 

22,1 prosent av medlemmene i avdelingen er kvinner. For Tekna som helhet ligger 
kvinneandelen på 32,4 prosent.  
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Bosted 
Oversikten nedenfor viser hvilke kommuner avdelingens medlemmer er bosatt i: 

Kommune Antall
medlemmer

Andel
medlemmer

KONGSBERG 987 96,7 %

FLESBERG 13 1,3 %

NORE OG UVDAL 9 0,9 %

ROLLAG 5 0,5 %

DRAMMEN 2 0,2 %

Andre kommuner 5 0,5 %

Sum antall medlemmer i avdelingen 1 021  

 

Arbeidssted 
88,2 prosent av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. De yrkesaktive i 
avdelingen jobber i følgende sektorer: 

Sektor Antall
medlemmer

Andel 
medlemmer 

Privat 820 91,0 % 

Stat 36 4,0 % 

Kommune 26 2,9 % 

Utenlands bedrift 1 0,1 % 

Har ikke arbeidssted 18 2,0 % 

Sum 901 100,0 % 
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3. Styret og tillitsvalgte 

Avdelingsstyret 
Styret i avdelingen har i 2022-2023 bestått av følgende: 

Navn Verv 

Oluf Roar Bjørset Tonning Leder 

Beate Reinskou Nestleder 

Halvard Haugland Kasserer 

Jan Cato Agard Styremedlem 

Kjell Inge Daae Styremedlem 

Kjersti Rød Styremedlem 

Kent Aleksander Kjeldaas Styremedlem 

Haytham Badie Abd-Elhaleem Ali Varamedlem 

Rama Krishna Uyyuru Varamedlem 

 

Styret møtes hver måned, unntatt i juli, med en fast møteagenda. Møtene blir som 

hovedregel lagt til første mandag i måneden. En veksling mellom fysiske møter og 

møter på Teams har vært effektivt og praktisk.  

Teknas Teams-løsning Teams for Tillitsvalgte ble introdusert for en tid tilbake og 

utvides med stadig flere funksjoner. Ikke minst gir den styret rask tilgang til Tekna-

informasjon, inkludert søknad om samfunnsmidler, og kontakt med tillitsvalgte 

utenfor egen avdeling. 

Representasjon på sentrale arrangementer og kurs 

 R-møtet i 2021 ble avviklet digitalt, men alle representantene ble invitert til en 

faglig og sosial samling i Oslo i slutten av mai. Blant temaene var fremtidens 

arbeidsliv og hvilke muligheter teknologi kan skape, det siste formidlet gjennom 

innslag fra åtte bedrifter med spenstige satsinger. Oluf Tonning og Beate 

Reinskou representerte Tekna Kongsberg avdeling. 

 Oluf Tonning, Beate Reinskou og Kjell Inge Daae deltok fra avdelingsstyret på 

Hovedstyrets dialogmøte i Sandefjord i november. Representanter fra 

Hovedstyret reiser til samlinger i ulike deler av landet for å få innspill fra de 

tillitsvalgte på aktuelle saker. Denne gangen var revisjon av Teknas 
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foreningspolitiske mål et viktig tema. Alle med Tekna-verv fra Buskerud, 

Vestfold, Telemark og Østfold hadde muligheten til å delta på dette møtet. 

 Oluf Tonning og Kjell Inge Daae representerte avdelingen på Teknas 

Avdelingsledermøte i Oslo i oktober. Dette er avdelingssidens årsmøte og 

avdelingen ble på forhånd spurt om avdelingsleder kunne presentere arbeidet 

med Kongsberg Agenda. Presentasjonen ved Oluf Tonning ble godt mottatt av 

publikum! I tillegg deltok Kent Aleksander Kjeldaas på Tekna Ungs 

landssamling, samlokalisert med Avdelingsledermøtet med noe felles program. 

 Flere i styret benyttet sjansen til å delta på Teams-opplæring for tillitsvalgte. 

 

Tekna Ung 
Tekna Ung vil si medlemmer til og med 37 år, for Kongsberg avdeling en fjerdedel 
av medlemmene. I mange avdelinger er det et aktivt eget tilbud til denne gruppen, 
og målsettingen er å få til det på Kongsberg også. Særlig ansvar for Tekna Ung: 

Navn Verv 

Kent Aleksander Kjeldaas Leder 

Haytham Badie Abd-Elhaleem Ali Styremedlem 

 
Valgkomiteen 
Valgkomiteen i avdelingen har i 2022-2023 bestått av følgende: 

Navn Verv 

Audun Solås Valgkomiteens leder 

Harald Inge Aakre Valgkomite-medlem 

Hans Petter R. Andersson Valgkomite-medlem 

 

Eksternt samarbeid etc. 
Waterhole 

Waterhole-frokostforedrag der Tekna samarbeider med NITO Buskerud, NHO Viken, 

Kongsberg Næringsforum, DNB og USN har i 2022 vært gjennomført fysisk på 

Grand, inkludert det årlige planleggingsmøtet. For de enkelte foredragene, se 

nedenfor. 
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Tekna Award 

Tekna Award ble delt ut også i 2022, til beste masterstudent på USN Campus 
Kongsberg. Styremedlem Haytham Ali delte ut prisen pålydende kr 10.000 til 
vinner Rikke Paulsen Dalsbø.  

Kongsberg Agenda 

Kongsberg Agenda dukket opp som en mulighet i mars 2022. Fokuset på teknologi 
gjorde dette arrangementet til noe styret anså som viktig å bidra til, på flere måter 
som oppfyller Teknas strategi. For det første gir det et godt tilbud til våre medlem, 
for det andre gir det god promotering for foreningen, og for det tredje mener 
styret at dette er viktig for byen Kongsberg. Det er også viktig for styret å vise at 
Tekna er en sterk og handlekraftig lokal bidragsyter. Årsmøtet 2022 gav 
avdelingen relativt frie økonomiske tøyler, som avdelingen utnyttet til å gi et større 
bidrag til Kongsberg Agenda. I tillegg fikk avdelingen tildelt kr 25.000 gjennom 
Teknas Samfunnsmidler. Totalt gav Tekna ca. kr 100.000 i støtte, hvor avdelingen 
gav cirka halvparten. Styret vurderer at dette var godt anvendte midler, da 
synligheten vi fikk, både under og etter Kongsberg Agenda, var svært god. Styret 
har hatt løpende kontakt med arrangøren siden i fjor vår, og planlegger større 
deltagelse i 2023.  
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4. Avdelingenes aktiviteter 

Innledning 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 
Teknas overordnede strategi Tekna 2024.  

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Mange arrangementer klassifiseres naturlig nok under «Attraktive faglige og 
sosiale nettverk». Til sammen hadde vi 153 registrerte påmeldinger på disse 
arrangementene. Det inkluderer ikke vitenshow med Andreas Wahl under 
Kongsberg Agenda. Der var det ingen påmelding, men mange fornøyde tilskuere. 

Dato Tittel Kommentar 

28. januar Festkonsert med gnistrende 
fremførelser 

Tekna inviterte til Gloger-festspill for 
medlemmer med ledsagere. 

17. mars Fra Kongsberg til Mars Romfart har vist seg å være blant 
temaene som trekker mange. 

23. juni Populærteknologisk pubquiz med 
Andreas Wahl 

Quiz var del av avdelingens bidrag til 
byens første Kongsberg Agenda. 

23. juni Vitenshow med Andreas Wahl Vitenshow var også et bidrag til 
Kongsberg Agenda, åpent for alle i byen 
med barn og ungdom som målgruppe. 

6. september Tekna Ung Kongsberg: Ny i byen På denne datoen ble det avviklet 
arrangementer i regi av Tekna Ung over 
hele landet. På Kongsberg var det 
burger og bowling på programmet. 

18. oktober Kunstig intelligens – myter og 
muligheter 

Foredrag med Elin Hauge var åpent for 
alle interesserte. 

21. oktober Kulturforskjeller beskrevet med 
humor 

Waterhole frokostforedrag med Julien 
Bourelle var populært. 

 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 
tillitsvalgte 

I denne kategorien hører blant annet årsmøter til og også arrangementer for 
tillitsvalgte.  

Dato Tittel Kommentarer 

17. februar Årsmøte i Tekna Kongsberg 
avdeling 

I 2022 var det årsmøte på Teams med 
bruk av møtesystemet GoPlenum og 
med bare styret og valgkomiteen samlet 
fysisk. 
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14. oktober Helaften for tillitsvalgte Kongsberg avdeling gjennomførte for 
først gang en helaften for tillitsvalgte 
som en ekstra inspirasjon. Det kom i 
gang i anledning at 2022 var 
Frivillighetens år. 

 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

For arrangementene i oversikten nedenfor hadde vi til sammen 81 påmeldte. 

Dato Tittel Kommentarer 

6.  april Historiefortelling som 
kommunikasjonsverktøy 

Kongsberg avdeling egenfinansierte et 
kurs fra katalogen som er nevnt nedenfor 
og kunne tilby streaming til interesserte i 
flere avdelinger.  

3. mai Effektivitet og tidsstyring Tekna sentralt tilbyr hvert år ett 
medlemsskolekurs pr. halvår fra en felles 
kurskatalog. Da er alle utgifter er dekket – 
kursholder, lokaler og servering.  
Disse to kursene var av den typen. Vi 
starter gjerne med en enkel middag, for 
dette er kurs med en varighet på inntil tre 
timer.  

17. november Design Thinking i idé- og 
innovasjonsarbeid 

 

Bærekraftig samfunn 

120 påmeldte fikk med seg arrangementer der temaet kunne knyttes til bærekraft. 
‘Det grønne skiftet på Kongsberg’ var første gang avdelingen forsøkte seg på 
konseptet som kalles Tekna X. Det vil si at åtte personer får åtte minutter hver til å 
presentere under et felles, overordnet tema.  

Dato Tittel Kommentarer 

1. februar Plastic, not so fantastic Streaming med marinbiolog Pia Ve Dahlen 
handlet om den alt annet enn fantastiske 
effekten plast har når den kommer på avveie 
i havet 

8. april Hvorfor er strømmen så dyr? Waterhole frokostforedrag med adm. dir. 
Tore Morten Wetterhus fra Glitre Energi 
Nett ga mer innsikt i et fortsatt aktuelt tema. 

24. mai Det grønne skiftet i Kongsberg Dette ble inspirerende og imponerende fra 
firmaer og Kongsberg kommune om 
teknologi som kan gjøre et grønt skifte mer 
realistisk. 

27. oktober Besøk på Vestsiden Ungdomsskole Kvelden var en oppfølging av ‘Det grønne 
skiftet på Kongsberg’ med en mer 
inngående presentasjon pluss omvisning i 
dette unike skolebygget. 
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Trygge rammer i arbeidslivet 
Dato Tittel Kommentarer 

2. september Kongsberg-industrien for unge 
arbeidssøkere 

Waterhole frokostforedrag med Carlo 
Duraturo fra Universum ga blant annet 
innsikt fra årlig undersøkelser om hva unge 
vurderer som attraktive fremtidige 
arbeidsgivere 
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5. Regnskap, handlingsplan og 
budsjett 

Regnskap 

 

Tekna Kongsberg hadde et ambisiøst budsjett i 2022. Inntektssiden ble 32 000 
høyere enn budsjettert takket være økning i kontingentinntekter og høyere beløp 
for samfunnsmidler. Avdelingen fikk innvilget kr 35 385 i Samfunnsmidler fordelt 
på to søknader som gjaldt henholdsvis arrangementet ‘Det grønne skiftet på 
Kongsberg’ og Vitenshow pluss quiz-kveld med Andreas Wahl under Kongsberg 
Agenda. I tillegg forskutterte avdelingen 37 500 for Forskerhage i regi av 
Forskerfabrikken under Kongsberg Agenda. Totalt ble det dermed nesten 73 000 i 
samfunnsmidler og andre inntekter. 

INNTEKTER OG UTGIFTER Regnskap 2022 Budsjett 2022 Differanse
Kontigentoppgjør 211 559 195 000 16 559

Overskudd finans, 2x konti 2 623 0 2 623

Andre inntekter, samfunnsmidler 72 886 60 000 12 886

Sum inntekter 287 068                255 000 32 068
Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring

Faglige arrangementer i regi av styret 70 113 20 000 50 113

Arrangementer i samarbeide med andre 25 898 25 000 898
Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 0 0 0

Økt rekruttering til Tekna-fagene

Aktivitet rettet mot yngre årsgrupper 0 25 000 -25 000

Aktivitet rettet mot studenter 10 200 20 000 -9 800
Attraktive faglige og sosiale nettverk

Aktiviteter for yngre medlemmer 3 806 10 000 -6 194

Aktivitet, Sport, Helse 0 5 000 -5 000

Sosiale Arrangementer 45 291 120 000 -74 709

Faglige Arrangementer 20 000 24 000 -4 000

Årsmøte 8 556 10 000 -1 444
Drift av avdeling, styremøter 14 200 18 000 -3 800
Disponibelt 97 602 40 000 57 602

Sum utgifter 295 665                317 000 -21 335

Driftsbalanse -8 598                   -62 000              53 402

Egenandeler 2 050

Tap/Ettergitt 0

EGENKAPITAL Dags Dato 01.01.2022 Endring

Bankkonto Kbg. Drift (2291.16.02281) 74 761 46 909 27 852

Bankkonto likviditet (2291.17.09604) 273 897 370 732 -96 835

Gjeld 0 0 0

Fordringer 60 386 0 60 386
Egenkapital 409 043 417 641 -8 598

Samfunnsprosjekter 2022 Sentrale midler Egne midler Sum

Kongsberg Agenda 25000 33152 58152

Tekna X 10386 10386 20771

0 0 0 0

0 0 0 0
SUM 35386 43537 78923
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Utgiftssiden ble 11 000 mindre enn budsjettert. På utgiftssiden er Kongsberg 
Agenda plassert under Disponibelt, mens Tekna X er plassert under overskriften  
Faglige Arrangementer.  Det ble ingen arrangementer for yngre årsgrupper i 
2022, og lite for studenter og yngre medlemmer.  For sosiale arrangementer ble 
arrangementet i regi av Frivillighetens år betydelig billigere enn budsjettert. 

Handlingsplan 

Handlingsplanen for 2023 viderefører i stor utstrekning planen for 2022. 

Medlemsvekst og økt 
organisasjonsgrad 

 Synliggjøre Tekna i Kongsberg 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 

 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 og gode tillitsvalgte 

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

 Fortsette å bidra til det felles digitale tilbudet 

Attraktive faglige og sosiale 
nettverk  
Skape verdi for medlemmene i 
ulike livsfaser 
Tilfredse medlemmer 

 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 

Kompetanse 
 Tilby kurs og arrangementer som gir 

medlemmene relevant innsikt både knyttet 
til arbeidslivet og andre områder 

Bærekraftig samfunn 
 Tilby arrangementer med fokus på bærekraft 

 Utfordre lokalt næringsliv på å møte 
miljøutfordringene 

 Tenke bærekraft i drift av avdelingen og i 
arrangementer  
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Budsjett 
 

 

Avdelingen planlegger med budsjettunderskudd også i 2023.  Dette med tanke på 
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 vi bør satse på. 

 

 

  

INNTEKTER OG UTGIFTER Budsjett 2022 Regnskap 2022 Budsjett 2023
Kontigentoppgjør 195000 211559 215000

Overskudd finans, 2x konti 0 2623 4000

Andre inntekter, samfunnsmidler 60000 72886 90000

Sum inntekter 255000 287068 309000
Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring

Faglige arrangementer i regi av styret 20000 70113 20000

Arrangementer i samarbeide med andre 25000 25898 26000

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 0 0

Økt rekruttering til Tekna-fagene

Aktivitet rettet mot yngre årsgrupper 25000 0 40000

Aktivitet rettet mot studenter 20000 10200 10000

Attraktive faglige og sosiale nettverk

Aktiviteter for yngre medlemmer 10000 3806 30000

Aktivitet, Sport, Helse 5000 0 120000

Sosiale Arrangementer 120000 45291 50000

Faglige Arrangementer 24000 20000 20000

Årsmøte 10000 8556 20000

Drift av avdeling, styremøter 18000 14200 15000

Disponibelt 40000 97602 40000

Sum utgifter 317000 295665 391000

Driftsbalanse -62000 -8598 -82000
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V e d t e k t e r  
 
 f o r  
 

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. 
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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. 



 
 

 

 

 

3   

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. 
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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. 
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