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SAK   1. ÅPNING AV MØTET V/STYRETS LEDER MARIUS TREBOSTAD 
Styrets leder åpner møtet. 

  

SAK   2. VALG AV MØTELEDER 
Årsmøtet skal velge møteleder for årsmøtet.  

 
Styrets forslag til vedtak:  
Styrets leder velges som møteleder.  

 

SAK   3. PROTOKOLL 
Årsmøtet skal velge protokollfører og to personer utenom styret til å undertegne protokollen.  

Protokollfører: 

Undertegner protokollen 1: 

Undertegner protokollen 2: 

 

SAK   4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 

Vedtak av sakene på dagsorden krever ikke noe beslutningsdyktig antall, og vil bli fattet på grunnlag 
av stemmene som avgis av medlemmene som har møtt frem eller som er representert på møtet. 

Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden for årsmøte i Tekna Kristiansund avdeling 2021. 
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SAK   5. STYRETS BERETNING FOR 2020 
Årsmøtet til Tekna Kristiansund avdeling i 2020 ble avholdt 10.februar, og denne årsberetningen 
beskriver avdelingens aktivitet fra årsmøtet 2020, til årsmøtet 2021, som avholdes den 23. mars. 
 
2020 har vært et spesielt år for avdelingen, som for alle andre. Corona-pandemien har medført 
begrensninger i gjennomføringen av fysiske aktiviteter, men også påvirket mange av våre medlemmers 
arbeidssituasjon.   

6. februar arrangerte avdelingen et besøk hos Helseinnovasjonssenteret og Regionalt Responssenter. 
Der fikk de oppmøtte høre om de ulike prosjektene og oppgavene de jobber med i Øvre Enggate 8B. 

Corona-utbruddet satte en effektiv stopper for avdelingens planer videre utover året. Alle kurs og 
møter ble avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Tekna sentralt fikk etter en periode med iherdig arbeid 
opp et godt og variert digitalt tilbud til medlemmene. Det ble tilbudt digitale kurs, forelesninger og 
quiz, i tillegg til veiledning for permitterte og oppsagte.  

15. september tok avdelingen sjansen på å avholde et fysisk kurs, og inviterte kunstner Tone 
Dietrichson til å holde kurset "Hvordan nå ambisiøse mål", med eksemåler fra Ibsens Vildanden, og 
historier fra eget liv. 10 deltakere møtte opp og fikk et kurs litt utenom det vanlige. 

Flere lokale arrangementer ble det dessverre ikke i 2020. Men, medlemmer i avdelingen har i løpet av 
2020 hatt 194 deltakelser på digitale kurs og lignende. Styret har hatt tre styremøter. Styreleder deltok 
i oktober på dialogmøte med hovedstyret, i Trondheim. Avdelingen hadde to dommere på regionfinale 
fro First Lego League i Molde. I år var det rekordmange lag fra Kristiansund som deltok i finalen. 

Tekna Kristiansund avdeling hadde ved årsskiftet 220 medlemmer. Dette er en økning på hele 15,2 % 
fra sist årsskifte, som gir oss den høyeste prosentvise veksten blant alle avdelinger. Mye av dette 
skyldes at vi har tatt inn i oss alle medlemmer i Heim kommune. Avdelingen hadde ved nyttår en 
kvinneandel på 35 %. Dette er en liten nedgang fra forrige år, men sikrer oss likevel førsteplassen 
nasjonalt. Andelen Tekna Ung (under 38 år) er 38,6 %, som også er en de høyeste andelene i landet.  
Ved nyttår var 1% av våre medlemmer registrert som arbeidssøkende/permitterte. Ledigheten for 
Tekna samlet er 2,1 %, og Kristiansund avdeling er blant avdelingene med lavest registrert ledighet. 

Avdelingens ledelse: 
Avdelingens styre har siden årsmøtet i 2019 bestått av: 

Leder Marius Trebostad 

Nestleder Gjert Aaberge Dahl 

Kasserer Hans Øyvind Bjørshol 

Styremedlem Ivana Petkovic 

Styremedlem Siri Solem 

Varamedlem Ida Gammelsæter 

Varamedlem Marita Buarød 

Revisor Tormod Stene 

Vararevisor Silje Hårberg 

Valgkomité Line Ekanger 

 Ingemund Falkberget Engøy 

 Henning Talleraas 

 

 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2021. 
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SAK   6. ÅRSREGNSKAP 2020 
Regnskapet er godkjent av styret og revisor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner regnskapet.  
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SAK   7. STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2021 
Styret ønsker mer aktivitet i 2021 enn det vi fikk til i 2020. 

Styret ønsker dialog med og tilbakemeliding fra medlemmene om avdelingens aktiviteter. Dette kan 
gjøres via avdelingens Facebookside,  https://www.facebook.com/teknaksu/, epost, eller direkte ved 
våre arrangementer.  

Pandemisituasjonen gjør at planlegging av aktiviteter med fysisk oppmøte er krevende. Derfor har 
avdelingsstyret tatt utgangspunkt i at alle arrangementer i 2021 vil være digitale. Styret vil følge med 
på situasjonen og de anbefalinger som gis, og vurdere aktiviteter med fysisk oppmøte etter hvert. 

Teknas avdelinger har gått sammen for å finansiere en pakke med webinarer og kurs for Teknas 
medlemmer. Avdelingsstyret ønsker å arrangere uformelle Teams-samlinger i forbindelse med noen 
av disse. Ytterligere informasjon vil gis via avdelingens Facebookside og epost. 

Avdeling Kristiansund har tidligere bistått Molde avdeling med gjennomføring av regional finale i First 
Lego League. Deltakelsen fra skoler i vårt område har de siste årene økt, og det planlegges egen finale 
i Kristiansund første helga i november. 

Handlingsplanen 2021 for Tekna Kristiansund avdeling kan oppsummeres i følgende punkter: 
- 23. mars. Årsmøte med middag. 
- Februar/mars: Kaffekurs på Bar-e Kaffe. 
- April/mai: Medelmsskolekurs. Detaljer kommer. 
- Høsten. Fagrådssamling i regi av Tekna Sunndal. 
- September: Medlemsskolekurs. 
- Første helg i november: First Lego League finale i Molde og Kristiansund. 
- November/Desember: Kjemisk juleverksted for barn. Muligens digitalt. 

 
- Andre sosiale eller faglige samlinger? Årsmøtet bes om forslag til aktiviteter 

Utover dette oppfordres medlemmene til å benytte seg av tilbudene som arrangeres av 
lokalavdelingene i Molde, Sunndal og Ålesund, og fagrådssamlinga til høsten – samkjøring kan 
koordineres ved hjelp av facebooksidene våre om ønskelig.  

I tillegg har styret ambisjoner om å være representert på nasjonale samlinger for tillitsvalgte i løpet av 
året.  

Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for 2021 med de tillegg som fremkommer i 
årsmøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/teknaksu/
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SAK   8. FASTSETTING AV AVDELINGSKONTINGENTEN 
Avdelingskontingenten ble nedjustert til kr 200 under årsmøtet i 2017. Styret opplever at kontingenten 
er tilstrekkelig for avdelingens aktivitetsnivå, og foreslår at kontingenten holdes på kr 200.  

 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å opprettholde avdelingskontingenten på kr 200. 

 

SAK   9. STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 
 
Styrets forslag til budsjett for avdelingens aktiviteter i 2021 legges frem av avdelingens kasserer Hans 
Øyvind Bjørshol.  

 

 

 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2021.  
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SAK   10. VEDTEKTSENDRING  
 
Utbruddet av Covid-19 og de påfølgende tiltakene har begrenset muligheten for aktiviteter med fysisk 
oppmøte. For å kunne håndtere en slik utfordring nå, og i fremtiden, har Teknas Avdelingsutvalg 
foreslått at alle avdelinger legger til følgende i sine vedtekter: 

"Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller 
hensiktsmessig" 

Avdelingens vedtekter inneholder i dag ingen formulering som går mot innholdet i forslaget, og 
setningen vil da kun være et tillegg.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det foreslås at setningen føyes til $7 i avdelingens vedtekter, og at førte del av $7 da lyder: 

§ 7 Ordinært årsmøte 

Hvert år avholdes årsmøte innen 20. september. "Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt 
dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig" 

Kunngjøring av tid og sted for årsmøtet sendes medlemmene minst 6 uker før årsmøtet. Saker 
som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. 

Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Dagsorden med aktuelle sakspapirer, 
herunder valgkomiteens innstilling på nytt styre, skal vedlegges innkallingen. I tilfeller der 
saksdokumentene er svært omfattende kan det i stedet gjøres kjent hvor de er lagt ut for gjennomsyn. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 9 av 9 
 

SAK   11. VALG TIL TILLITSVERV I 2020 
Valgkomitéen for årsmøtet i 2021 har bestått av Line Ekanger og Ingemund Falkberget Engøy og 
Henning Talleraas. 

Valgkomiteens mål er å finne kandidater til alle verv før årsmøtet. Oppdatert liste oversikt over 
kandidater vil ettersendes.  

Oversikt over verv på valg 
Styremedlem  På valg, 2 år 

Styremedlem  På valg, 2 år 

   

Varamedlem  På valg, 1 år 

Varamedlem  På valg, 1 år 

   

Revisor  På valg, 1 år 

Vararevisor  På valg, 1 år 

   

Valgkomitémedlem  På valg, 3 år 

 
Valgkomitéens forslag 

Kasserer Hans Øyvind Bjørshol Ikke på valg, ett år gjenstår 

Styremedlem Ivana Petkovic Ikke på valg, ett år gjenstår 

Styremedlem Gjert Aaberge Dahl Ikke på valg, ett år gjenstår 

Styremedlem Marius Trebostad På valg, 2 år 

Styremedlem  På valg, 2 år 

   

Varamedlem Marita Buarød På valg, 1 år 

Varamedlem Ida Gammelsæter På valg, 1 år 

   

Revisor  På valg, 1 år 

Vararevisor  På valg, 1 år 

   

R-møterepresentant Marius Trebostad På valg, 2 år 

Vararepresentant R-møte  På valg, 2 år 

   

Valgkomitémedlem Ingemund Falkberget Engøy Ikke på valg, ett år gjenstår 

Valgkomitémedlem Henning Talleraas Ikke på valg, to år gjenstår 

Valgkomitémedlem  På valg, 3 år 

 
Medlemmer står fritt til å komme med benkeforslag til verv under årsmøtet uavhengig av 
valgkomitéens forslag.  

Leder og nestleder velges, etter foreslåtte endringer i avdelingens vedtekter § 4 Styret, blant de valgte 
styremedlemmene etter at valg er gjennomført. Valgt kasserer kan ikke velges til leder eller nestleder.  

Valgkomitéens forslag til leder 

Styreleder Marius Trebostad På valg, 1 år 

Nestleder  På valg, 1 år 

 

 




