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Styrets årsberetning for 2020 

Avdelingslederen har ordet 

Året 2020 vart noko heilt anna enn venta, og avdelingsarbeidet var ikkje noko unntak. 

Planen for 2020 var å halde fram aktivitetsnivået frå føregåande år, samt levere stadig betre 

kvalitet. Første halvår var ferdig planlagt, og styret si einaste bekymring i første kvartal var om 

budsjettet ville strekke til for det vi hadde lyst å gjennomføre. Vi fekk raskt nye bekymringar, men 

avdelingsøkonomien var aldri ei av dei. 

Med nedstenginga av samfunnet i mars forsvann medlemstilbodet i avdelinga, som var 

planlagt for heilt andre realitetar. Seinsommaren gav ei ny mulegheit for arrangement av den 

tradisjonelle sorten, men fleire av desse måtte styret avlyse grunna låg påmelding. Styret har ikkje 

informasjon om kor vidt det var tilbodet som var uinteressant, eller om ein skepsis til fysisk 

oppmøte heldt medlemma tilbake. På hausten hadde Kongsberg og nabokommunane nokre 

smitteutbrot fra sosiale samlingar. Styret valde då å legge ytterlegare fysiske arrangement på hylla; 

helsa til medlemma er vår øvste prioritet. 

Til alt hell kom Tekna Sentralt lokalavdelingane til unnsetning. Ei målretta satsing på 

nasjonale, digitale arrangement gav medlemma eit breidt tilbod av spennande tema både direkte 

og i form av opptak av svært høg kvalitet. Eg veit at Tekna-medlem likar tal og klare fakta, og her 

er dei: talet på unike deltakarar firedobla seg frå 2019, og snittalet på deltakarar per arrangement 

tredobla seg. Det digitale tilbodet når ut til medlem som ikkje har tilgong til det tradisjonelle 

tilbodet, og eg er sikker på at dette har stor verdi for organisasjonen. Derfor har styret valt å setje 

av ein avtalt sum for å støtte Avdelingsutvalet i å vidareutvikle det digitale tilbodet. Det same har 

om lag alle andre avdelingar gjort.  

Styret sin plan for 2021 siktar på gjennomføring av færre, men større eller meir attraktive 

arrangement. Avdelinga har fått tildelt kr 25 000 i Samfunnsmidlar for eit arrangement om e-sport 

/ dataspelutvikling, som styret har trua på kan bli eit moro arrangement for både medlem og barn 

av medlem. Samfunnsmidla kombinert med overføringar frå eit billeg 2020, kan gje eit svært 

hyggjeleg andre halvår av 2021. 

Heimekontoret dominerte ikkje berre arbeidskvardagen, men og styrearbeidet i avdelinga. 

Eg vil rette ein stor takk til Generalsekretariatet som raskt leverte gode digitale løysingar som 

gjorde det muleg for styret å halde fram møteaktiviteten, og til DK som har hjelpt oss halde motet 

og trykket oppe. 

Eg ønskjer alle medlem eit godt, og friskt, 2021, kryssar fingrane for at vi i løpet av året 

kjem tilbake til eit normalt nivå av aktivitet, og at vi snart møtest til fagleg påfyll og diskusjon 

igjen. 

 

Oluf Tonning 

Leder, Tekna Kongsberg avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Kongsberg avdeling består av Teknas medlemmer med bostedsadresse 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. 

1.1.2021 hadde Tekna Kongsberg avdeling 979 medlemmer, det vil si en tilgang på 34 

personer eller 6,3% fra året før. Tallene har svingt noe de siste årene, hvis vi tar medlemsmassen 

fra 2012 til 2021 ser det sånn ut: 

 

 

 

Mer spesifikke tall for tilgang og avgang i Tekna Kongsberg avdeling er som følger: 

Nyinnmeldte 43 

Studentoverganger 15 

Fra andre avdelinger 19 

Sum tilgang 77 

Til andre avdelinger 26 

Utmeldt/strøkne/døde 17 

Sum avgang 43 

Netto tilgang  34 

 

Tekna generelt har også hatt en økning på 6,3% i 2020 og hadde 1.1.2021 86868 

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 2020 på 7,2% 

og samlet antall lå på 74059. 
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Kongsberg avdeling har generelt en noe lavere andel kvinner enn Tekna som helhet: 21,0% 

mot 29,7%. Det gjelder også for de yngre medlemmene. I aldersgruppen 25-29 er andelen hhv. 

21,4% og 38,7%; for 30-34 år er det hhv. 22,3% og 36,3%. Avdelingen har en stor del av de 

yrkesaktive medlemmene sine innenfor privat sektor – en prosentandel på 87,9 og dermed en god 

del høyere en Tekna totalt med 71,5%. 240, det vil si, 24,5% av medlemmene i avdelingen er i 

kategorien 37 år eller yngre og omfattes av Tekna Ung.  

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Kongsberg avdeling har i fra februar 2019 til februar 2020 bestått av 

følgende personer: 

• Leder Oluf Tonning 

• Nestleder Mehmet Serkan Yildirim 

• Kasserer Halvard Haugland 

• Styremedlemmer Kjell Inge Daae, Valentina Lebedeva, Beate Reinskou og Steffen 

Kvalsvik 

• Varamedlemmer Birgitte Otterlei og Kjersti Rød. 

Det har vært avholdt 11 regulære styremøter. Felles styremøter med Tekna Drammen 

avdeling og felles planleggingsmøter for Tekna og NITO i Buskerud har ikke vært avholdt dette 

året. Det årlige planleggingsmøtet i Waterhole ble avholdt på Teams. 

Aktiviteter i 2020 

Tekna Kongsberg avdeling er normalt en aktiv avdeling som står for en rekke egne 

arrangementer. Heldigvis var det i 2020 mulig å tilby både Gloger-konserter og opera, årsmøtet 

kunne gjennomføres i tradisjonelt format og i oktober kunne vi møtes til medlemsskolekurs om 

det digitale skiftet. Tekna Ung hadde også et par ting på programmet. I tillegg setter avdelingen 

alltid opp kurs og foredrag med ulike samarbeidspartnere. Samarbeidet har i år også inkluderer et 

digitalt ‘spleisearrangement’ der flere av Teknas lokalavdelinger bidro (se ‘Spill hjernen topptrent’ 

nedenfor). Waterhole frokostforedrag har vært et velfungerende samarbeid i mange år. Der deltar 

Tekna Kongsberg avdeling, NITO Buskerud, NHO Buskerud, Kongsberg Næringsforum og DNB. 

Tross den spesielle situasjonen i år lyktes Waterhole i å gjennomføre tre foredrag. Det har også 

vært gjennomført tre arrangement i samarbeid med NITO og Tekna Drammen avdeling.  Seks 

lokale arrangement og ett arrangement i samarbeid med NITO har blitt avlyst eller utsatt. 

Når det gjelder avdelingens samarbeid med studentsiden i Tekna, så er 

studentrepresentanter er hjertelig velkommen til avdelingens styremøter, og avdelingen stiller 

gjerne opp når studentene trenger støtte til gjennomføring av arrangementer eller andre former for 

bistand. 
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Medlemmer av styret har deltatt på ulike sentrale arrangementer: i oktober deltok 3 

styremedlemmer på dialogmøtet med hovedstyret, og på det digitale avdelingsledermøtet samme 

måned deltok 2 styremedlemmer.  

De aller fleste kurs og arrangementer annonseres på nettsider og i nyhetsbrev for alle 

medlemmer i gamle Buskerud. I tillegg til Kongsberg avdelings egne arrangementer kan 

medlemmene delta på det aller meste som Tekna Drammen avdeling har eneansvar for. 

Medlemmer fra Drammen kommer også hit, særlig de som jobber her i byen eller bor et sted på 

strekningen mellom de to stedene. For enkelte arrangementer f.eks. med få plasser, får den ene 

eller andre avdelingen noen ganger et forsprang. I tillegg til avdelingens egen aktivitet tilbys  også 

i enkelte tilfeller medlemspriser på billetter eller åpning for adgang til lokale arrangementer ved 

andre aktører. Nedenfor er avdelingens aktiviteter/tiltak presentert med utgangspunkt i 

målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. Mange av dem kunne ha passet i flere 

kategorier. 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Følgende arrangementer er naturlig å plassere i denne kategorien: 

• Privatøkonomi - unngå luksusfellen, 23. januar (samarbeid med NITO), 47 deltagere. 

Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen ga gode råd om privatøkonomi og pensjonssparing. 

• Klassisk fra A til Å, 24. januar, 23 deltagere. Avdelingen sikret seg billetter til “Klassisk 

fra A til Å” 2020, hvor Beethoven stod på programmet. 

• Romfart i en ny tidsalder, 5. februar (samarbeid med NITO, avdelingen var arrangør), 50 

deltagere. Foredrag nummer to i vår serie om romfart, denne gang med et teknisk 

perspektiv. Morten Gunnerud fra Kongsberg Defence & Aerospace holdt et spennende 

foredrag om pågående satelittprosjekter på Kongsberg. 

• Operatur – Madama Butterfly, 6. februar, 21 deltagere. Avdelingen busset 21 operaglade 

medlemmer til Operahuset i Bjørvika, for Puccinis “Madama Butterfly”. 

• Til topps på The Seven Summits, 13. februar (Tekna Ung), 34 deltagere. Thomas Lone, 

sivilingeniør, Tekna-medlem og tidenes yngste nordmann til å klatre det høyeste fjellet i 

hver av de syv verdensdeler kom til Kongsberg for å snakke om måloppnåelse og 

risikostyring. 

• Hvordan unngå kyniske IT-bedragere, 14. februar (Waterhole). Leder av DNBs Financial 

Cyber Crime Center, Terje Aleksander Fjeldvær, snakket om hvordan kriminelle bruker 

IT for å svindle til seg penger. 

• Paint’n’Sip, 26. mai (Tekna Ung, regi av Tekna Ung Drammen). Malekurs kombinert 

med vin og hygge. Deltagerne fikk tilsendt malesaker og deltok digitalt. 

• Opptatt av klima, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser?, 3. september (samarbeid med 

NITO). Vestre AS, møbelprodusent som leverer utemøbler til torg og parker verden rundt 

– inkludert 
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Times Square – bygger ny fabrikk på Magnor, med mål om å bli verdens mest 

miljøvennlige fabrikk. Daglig leder Jan Christian Vestre holdt et engasjerende foredrag 

om miljøkamp, arbeidsplasser og robotisering. 

• Slik jobber vi sammen - når vi ikke er sammen, 4. september (Waterhole). Et sårt tiltrengt 

humorinnslag om hjemmekontorets kollegatyper. Per Henrik Stenstrøm snakket om 

hvordan man sikrer god kommunikasjon fra hjemmekontoret. 

• Økonomiske fremtidsutsikter, 9. oktober (Waterhole). Seniorøkonom i DNB Markets, 

Kyrre Aamdal, delte rykende fersk informasjon om de økonomiske fremtidsutsiktene 

nasjonalt og lokalt. 

 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Følgende arrangementer er naturlig å plassere i denne kategorien: 

• Årsmøte Tekna Kongsberg avdeling, 17. februar, 24 deltagere. Også i 2020 ble det 

avviklet på Quality Hotel Grand i februar, med en årsmøtemiddag for de frammøtte 

medlemmene.  

 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Ingen arrangementer passer inn i denne kategorien, grunnet avlysninger og restriksjoner relatert til 

pandemien. For eksempel gjorde restriksjoner det umulig å gjennomføre det tradisjonelle kjemiske 

juleverkstedet.  

 

Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 

Følgende arrangementer er naturlig å plassere i denne kategorien: 

• Det digitale skiftet rammer ikke meg – eller gjør det det?, 23. september (Tekna 

Medlemsskole), 13 deltagere. Vegard Hafsteen besøkte Kongsberg og delte sin innsikt 

om omfanget av digitaliseringen, om hva som ikke kan automatiseres og om hvilke 

egenskaper som vil være etterspurt fremover. 

• Spill hjernen topptrent i dag med lynrask læring for i morgen, 2. juni (digitalt 

spleisearrangement), 14 deltagere. Hjernetrener Frank Wedde fra Memolife lærte oss 

hvordan man kan spille hjernen i form. Avdelingen sponset dette arrangementet med kr 

3700. 

Økonomi 

Kongsberg avdeling hadde et ambisiøst budsjett for 2020 med et planlagt overforbruk på 

kr 24 000. Aktivitetsnivået ble kraftig påvirket av pandemien og endte opp langt under budsjettert, 

med underforbruk på kr 112 000. Kort oppsummert endte vi på kr +88 454 med en omsetning på 

omtrent 154 000.  Egenkapitalen ved utgangen av 2020 var kr 279 428.  Det vises forøvrig til 

regnskapet for 2020. 
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Regnskap 

 

INNTEKTER OG UTGIFTER 

Regnskap 
2020 

Budsjett 
2020 Diff 

Kontigentoppgjør 154 072 150 000 4 072 

    

Overskudd finans, 2x konti 21 0 21 

Andre inntekter 0 25 000 -25 000 

Sum inntekter 154 093 175 000 -20 907 

    

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og 
karriere 13 732 18 000 -4 269 

Partner i arbeidslivet 8 177 30 000 -21 823 

Aktivitet, helse, sport 0 15 000 -15 000 

I et internasjonalt arbeidsliv 0 0 0 

Synliggjøre betydningen av realfag og 
teknologi 0 30 000 -30 000 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 0 0 0 

Møte medlemmene der de er 35 711 40 000 -4 289 

Være tydelig, samlet og åpen 0  0 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 13 106 24 000 -10 894 

Disponibelt 0 25 000 -25 000 

Årsmøte 18 913 17 000 1 913 

Sum utgifter 89 639 199 000 -109 361 

    

Driftsbalanse 64 454 -24 000 88 454 

    

Egenandeler 20000   

Tap/Ettergitt 0   

    

EGENKAPITAL Dags Dato 43 831 Endring 

Bankkonto Kbg. Drift (2291.16.02281) 109 270 32 809 76 460 

Bankkonto likviditet (2291.17.09604) 170 159 149 708 20 451 

Gjeld 0 -7 963 7 963 

Fordringer 0 40 420 -40 420 

 0 0 0 

Egenkapital 279 428 214 974 64 454 
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Prioriterte oppgaver 

Styret forutsetter i sine planer og prioriteringer at samfunnet returnerer til noe tilnærmet en 

normal i løpet av sommerhalvåret. Dersom dette ikke skjer, må styret replanlegge for andre halvår.  

Avdelingsutvalget inviterte avdelingene på avdelingsledermøtet til å delta i et digitalt 

“spleiselag”. Det er satt ned en gruppe som foreslår temaer, disse blir så endelig godkjent av 

Avdelingsutvalget. Strategien er å velge dyktige og populære foredragsholdere som ofte vil være 

for dyre særlig for de miste avdelingene, men som vi kan invitere til Tekna dersom vi går sammen 

om det. Spleisesummen avgjøres av medlemstallet, og vil for Kongsberg utgjøre ca kr 5000. 

Avdelingsstyret ønsker å delta i dette “spleiselaget”. 

Styret mener at det digitale tilbudet fra Tekna sentralt beriker tilbudet til medlemmene, og 

styret vil tilpasse lokale arrangementer deretter. Styret planlegger derfor med færre, men større 

arrangementer hvor man leker mer med formatet. Bredden i tilbudet skal opprettholdes, men 

enkeltarrangementer vil i større grad bli erstattet med arrangementer med flere foredragsholdere 

eller matservering og minglemuligheter. 

Avdelingens plan om en Tekna Ung-satsing i 2020 måtte vike for reprioriteringer grunnet 

pandemien, men dette punktet er fremdeles på avdelingens prioriterte oppgaver for 2021. 
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Budsjett 

 

INNTEKTER OG UTGIFTER Budsjett 2021 

Kontigentoppgjør 180 000 

  

Overskudd finans, 2x konti 0 

Andre inntekter, samfunnsmidler 57 000 

Sum inntekter 237 000 

Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring  

Faglige arrangementer i regi av styret 20 000 

Arrangementer i samarbeide med andre 25 000 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad  

Aktivitet rettet mot studenter 20 000 

Andre aktiviteter 0 

Økt rekruttering til Tekna-fagene  

Aktivitet rettet mot yngre årsgrupper 25 000 

Attraktive faglige og sosiale nettverk  

Aktiviteter for yngre medlemmer 10 000 

Aktivitet, Sport, Helse 5 000 

Sosiale Arrangementer 38 000 

Faglige Arrangementer 24 000 

Årsmøte 3 500 

Drift av avdeling, styremøter 10 000 

Disponibelt inkludert ca kr 5000 til “digital spleis” 40 000 

Sum utgifter 220 500 

  

Driftsbalanse 16 500 

 

 

Avdelingskontingent 

Avdelingskontingenten foreslås holdt uendret. 
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Vedtektsendringer 

Tekna Kongsberg avdelings vedtekter er, som for langt de fleste av Teknas 

lokalavdelinger, basert på og følger i all hovedsak «Mønstervedtekter for Teknas 

lokalavdelinger.» På Avdelingsledermøtet i oktober 2020 ble det vedtatt en endring 

i mønstervedtektene og Avdelingsutvalget oppfordret avdelingene til å gjøre 

tilsvarende endringer i sine vedtekter. Endringen gjelder mulig digital avvikling av 

årsmøtene, utløst av den ekstraordinære situasjonen i 2020, men foreslått 

innarbeidet i vedtektene som en generelt alternativ.  

 

I Tekna Kongsberg avdelings vedtekter finnes følgende tekst under punkt 3.1.1: 

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.» 

 

Dette foreslås endret til: 

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

avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig.» 

 


