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Avdelingsleder har ordet 

Kjære medlemmer av Tekna Lillehammer avdeling 

Det har vært et underlig år. Det startet så bra. Fram til 12. mars hadde vi gjennomført fem 
egne arrangementer med til sammen 114 deltagere: skredkurs på Tyrili 
(samarbeidsprosjekt), bedriftsbesøk hos Eidsiva Bredbånd, Walkability – den gangvennlige 
byen på Mølla Hotel, Smørekurs hos Swix, samt Årsmøte på Scandic Victoria Hotel.  

Så ble alt stengt. Og vi måtte avlyse, bla. deltagelse på Peer Gynt på Gålå. 

Vi hadde vel til å begynne med tro på at dette ville bli relativt kortvarig, og vi ble kanskje litt 
passive. Noen fysiske møter fikk vi til da Norge åpnet litt opp på høsten, nemlig Den 
fantastiske hjernen, i forbindelse med Forskningsdagene 2020, samt Bli mer kreativ på 3 
timer. 

Tekna Lillehammer skal fortsatt ha søkelys på faglige og sosiale tilbud til medlemmene, fra 
besøk hos virksomheter i regionen til kulturelle og sosiale arrangementer. Da ønsker vi å 
gjøre noen av dem hybride, dvs. som en blanding av fysiske og nettbaserte arrangementer. 
Det er ikke bare på grunn av korona, men også en mulighet til å nå dere som av forskjellige 
grunner kvier dere for å dra ut på et fysisk arrangement, og ikke minst til dere som bor så 
langt unna at det blir uoverkommelig å møte fysisk. Det vil også bidra til å oppfylle et av 
målene i Tekna2024-strategi. Vår første anledning til nettbasert møte blir årsmøtet den 28. 
januar. Det blir spennende og gi oss litt erfaring. Når det er sagt vil jeg også nevne at 
tilgangen på nettbaserte arrangementer fra Tekna sentralt har vært formidabelt gjennom 
2020, ikke minst i regi av de faglige nettverkene. Og ikke å forglemme DigiQuiz med Andreas 
Wahl. 

 

Skjermdump fra DigiQuiz med Andreas Wahl. 

«Samfunnsmidler» er en budsjettpost i Tekna som avsettes til lokal aktivitet med formål å 
engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas handlingsplaner og strategier. I 2020 fikk 



 

Lillehammer avd. midler til to prosjekter, men som av korona-grunner måtte avlyses. 
Gjennom disse samfunnsmiddel-arrangementene får vi også profilert Tekna lokalt ved at vi 
inviterer åpent. I tillegg til det faglig-sosiale bidrar vi dermed også med kompetanse i 
samfunnet, og dessuten å rekruttere nye medlemmer. 

Medlemsveksten har fortsatt. Både i 2019 og i 2020 har Tekna totalt hatt en netto 
medlemstilgang på over 5000! Fortsetter det slik i år vil vi passere 90000 medlemmer innen 
dette året er omme, og deretter tar vi snart igjen NITO! Medlemsmassen i Tekna 
Lillehammer fortsetter også å stige. Ved forrige årsskifte (2019/20) var vi 465, ved siste 
årsskifte var vi 482. I 2022 er Tekna Lillehammer avdeling 50 år, da bør vi være 500. Og så tar 
vi en fest. 

Allikevel vokser vi altså mye langsommere, og vi er flere pensjonister, enn i Tekna nasjonalt, 
noe som fra vårt perspektiv egentlig bør være urovekkende. Det har åpenbart med vår 
regions næringsstruktur å gjøre, så hvis vi ikke klarer å omstille oss vil vi sakke akterut både 
økonomisk og sosialt. Undersøkelser viser at Innlandet, på lik linje med blant annet Troms og 
Finnmark, investerer for lite i menneskelige ressurser med høy kompetanse. Dette gjør 
arbeidet med Tekna Ung, dvs. for medlemmer under 38 år, særs viktig for oss. 

Teknas nettsider fikk gjennom 2020 en kraftig «oppussing», der innholdet nå i mye større 
grad blir tilpasset deg som medlem og dine interesser. Her vil du til finne aktuell, nyttig og 
interessant informasjon om kommende aktiviteter, ikke bare i vår avdeling, men også i andre 
avdelinger og faglige grupperinger, samt om samfunnsdebatter der Tekna på nasjonalt nivå 
har bidratt og fått gjennomslag for viktige saker. Jeg oppfordrer deg til å ta en titt på 
«Aktuelt fra Tekna» som du finner nederst på forsiden av www.tekna.no/  

Helt til slutt har jeg lyst til å takke Berit Hvoslef Dahl på distriktskontoret. Uten henne hadde 
vi nemlig ikke fått gjort så mye. 

 

Lillehammer 13. januar 2021 

 

 

Dag Waaler 

  

http://www.tekna.no/


 

Styrets beretning 
Styrets sammensetning i 2020 
Leder  Dag Waaler  NTNU i Gjøvik 
Nestleder Arild Sundt   Innlandet fylkeskommune 
Styremedlem Morten Brudal Aquatic 
Styremedlem Øyvind Sørbu   Eidsiva Bredbånd 
Styremedlem Daniel Edvardsen  Rambøll 
Varamedlem Tonje Grini   Norconsult 
Varamedlem Niels Peter Østbø  NTNU i Gjøvik 
 

Styrearbeid 
Det har vært avholdt 9 styremøter med det nye styret etter årsmøtet i mars. Etter 
nedstengningen av Norge gikk man stort sett over til digitale møter. (Unntak var 
sommeravslutningen i juni, samt møtene på Aquatic og Norconsult på tidlig høst.) Møtene 
har som tidligere vært brukt til å planlegge kommende aktiviteter, gjennomgang og 
kommentering av høringsdokumenter fra Tekna sentralt. 

Prioriterte oppgaver vedtatt på forrige årsmøte 
Styrke tillitsvalgte 
• Tekna Lillehammer avdeling vil, i samarbeid med Teknas generalsekretariat, gjennomføre 
introduksjonskurs, medlemsskolekurs, opplæring, styresamlinger, felles samlinger på tvers 
av Mjøs-avdelingene. 
Synliggjøre verdien av et organisert arbeidsliv 
• Tekna Lillehammer avdeling vil, i samarbeid med Lønns- og interessesiden i Tekna 
arrangere relevante møter om arbeidslivets rammer, f.eks. Den norske modellen, 
arbeidsmiljøloven og pensjon. Her vil vi spesielt henvende oss til medlemmer uten Tekna-
gruppe på arbeidsplassen. 
Være en tydelig samfunnsaktør 
• Tekna Lillehammer avdeling vil gjennomføre åpne samfunnspolitiske arrangement, om 
f.eks. infrastruktur, samferdsel, klima, miljø, etc., der vi oppfordrer medlemmer til å ta med 
venner og bekjente. Vi ønsker å bruke disse anledningene til medlemsverving. 
• Tekna Lillehammer avdeling vil bidra til arrangementer med inspirasjon overfor barn og 
unge om teknologi og realfag, f.eks. First Lego League, kodekurs, Praktisk realfag. 
Bygge kompetanse 
• Tekna Lillehammer avdeling vil arrangere faglige møter, gjerne i samarbeid med Teknas 
faglige grupperinger, bedriftsbesøk og ekskursjoner, gjerne i samarbeid med andre 
organisasjoner. 

Pandemien har gjort at mye av dette dessverre ikke har blitt godt fulgt opp, men noe har vi 
fått til. Da pandemien kom til Norge ble alle fysiske arrangementer etter 12. mars avlyst 
frem til sommeren. Etter sommeren greide vi igjen å gjennomføre noen arrangementer 
fysisk, men på tampen av året kom det nytt varsel fra Tekna om at alle fysiske 
arrangementer innstilles frem til 1. april. 

Med smittevernreglene fra FHI som endret seg gjennom året og med påbudene fra Tekna 
sentralt om å unngå fysiske arrangementer, ble det vanskelig for styret å komme med gode 



 

tilbud. Styret har i stedet bidratt til at Tekna totalt sett har kunnet gi medlemmene et godt 
digitalt tilbud uansett bosted  

Arrangementer i 2020 
Dato Tittel Antall 

deltakere 
Kommentar 

21/1 Vær varsom – skredkurs på Tyrili  23 Samarbeidsprosjekt 

4/2 Bedriftsbesøk på Eidsiva 
Bredbånd 

17  

20/2 Walkability – den gangvennlige 
byen 

29 Samfunnsmiddelprosjekt. Tre 
foredragsholdere + Q&A 

25/2 Smørekurs hos Swix 20  

5/3 Årsmøte på Scandic Victoria Hotel 25  

8/8 Peer Gynt forestilling på Gålå  AVLYST 

17/9 Den fantastiske hjernen – 
Forskningsdagene 2020 

21 Hybrid med forelesere til stede 
fysisk og digitalt fra Trondheim 

14/10 Bli mer kreativ på 3 timer 15 Teknas medlemsskole, gjennomført 
fysisk 

12/11 Lokal samling for i felleskap å 
følge strømming av 
arrangementet: Hvilke data gir jeg 
fra meg på nettet?  

 AVLYST 

TEKNA UNGS KALENDER   

17/1 Nyttårsbord på Wood Hotel 19 Gjennomført 

4/2 Skiteknikk – klassisk 10 Gjennomført 

11/2 Skiteknikk - skøyting 10 Gjennomført 

9/3 Tekna Quiz på Heim 2 Gjennomført 

21/11 Familiekveld på Newtonrommet  AVLYST 

1/12 Kjemisk juleverksted 4 Digitalt. Medlemmene bestiller selv 
materialpakke og avdelingen 
sponser. ( i 2020 tok Tekna sentralt 
hele regningen.) 

 

Det er tett samarbeid mellom de tre avdelingene rundt Mjøsa og alle arrangementer deles 
med alle. Det medførte at våre medlemmer også ble invitert til medlemsskolekursene i 
Gjøvik og Hedmark. 

Dato Tittel Antall 
deltakere 

Kommentar 

29/1 Feedback – a key to 
communication 

14 Kurs avholdt i Gjøvik 

2/9 Hvordan bli en som folk lytter til 28 Kurs i Gjøvik 

11/2 Hvordan nå dine ambisiøse mål 15 Kurs i Elverum 

17/11 Effektivitet og tidsstyring 45 Endret fra fysisk til digitalt 



 

 

Smørekurs på Swix, 25. februar 

 

 

 
 

Bedriftsbesøk Eidsiva bredbånd 4. februar 



 

 
 

Skjermdump fra Asta K. Håberg foredrag via nett den 17. september: hvilken del av hjernen aktiveres 
når vi konsentrerer oss om å klappe på riktige steder? 

 
Samfunnsmidler 
Formålet med Teknas samfunnsmidler er å støtte medlemmenes lokale engasjement i saker 
som er viktige for Tekna, og bidra til å synliggjøre Tekna i samfunnet, gjennom å støtte lokale 
prosjekter. Det er avsatt 3 millioner kroner i ordningen til fordeling mellom prosjekter som 
innfrir kravene for tildeling av midler. Tekna ønsker å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. 

Lillehammer avdeling sendte og fikk tildelt midler til følgende prosjekter i 2020: 

Walkability – den gangvennlige byen 

• Prosjektbeskrivelse: Walkability handler om den gangvennlige byen. Byen som er 
attraktiv for gående med tilrettelegging, snarveier og omgivelser som gjør det trygt 
og attraktivt å gå.  
Vi ønsker å sette søkelys på den gangvennlige byen i skjæringspunktet mot 
folkehelse, klimavennlig transport og byliv, i et åpent møte for alle interesserte.  
Tekna har nylig vedtatt at vi skal stille oss bak FNs bærekraftsmål og jobbe for disse. 
Temaet gangvennlighet har tydelig tilknytning til tre av disse målene.  
Prosjektleder: Arild Sundt. Tildelingsbeløpet kr. 21.000. Gjennomført  

 
Hvordan hindrer vi spredning av bakterier via mat? 

• Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er å gjennomføre et ettermiddags-seminar med 
søkelys på matsikkerhet, hygienisk design og spredning av bakterier/virus på 
overflater og/eller gjennom mat. Sett i lys av Korona-pandemien så er dette et 
beslektet tema som bør være interessant for mange.  
Prosjektleder: Morten Brudal. Tildelingsbeløp kr. 30.000. Ikke gjennomførbart i 2020.  

 
 



 

Digital bærekraft 

• Beskrivelse: Størstedelen av klimagassutslippene lokalt og globalt er knyttet til 
(fossilt) energibruk, knyttet til produksjon og forbruk av varer og tjenester i 
komplekse verdikjeder. Utfordringen er å klare å etablere en sirkulær økonomi – der 
gode, strategiske valg på infrastruktur og stadig bedre valg i hverdagen samvirker. Vi 
må lære nye måter å leve og ta gode valg på. Pedagogiske og digitale verktøy utvikles 
stadig for å gjøre slik læring og bevissthet effektiv og nær. 
Prosjektleder: Peter Østbø. Tildelingsbeløp kr. 21.000. Ikke gjennomførbart i 2020. 

De to siste prosjektene var tenkt gjennomført høsten 2020, men måtte altså utsettes til 
2021. Midlene er ikke overførbare så det må søkes på nytt om midler skal disse to 
prosjektene settes opp igjen. 

 

Tekna Ung Innlandet 
Tekna Ung Innlandet er et arbeidsutvalg bestående av yngre styremedlemmer fra 
Lillehammer, Gjøvik og Hedmark avdelinger. Arbeidsutvalget jobber med sosiale og faglige 
arrangementer spesielt rettet mot medlemmer til og med 37 år. Tonje Grini har vært en 
pådriver fra Lillehammer.  

Pga pandemien er det mange arrangementer som ikke har kunnet gjennomføres i 2020. 
Besøket til Newtonrommet som vi fikk samfunnsmidler til, måtte avlyses da Ringsaker 
kommune ble «rød». Pandemien satte også en stopper for den månedlige quizen på Heim, 
som tidligere har gjort det mulig å avgjøre hvilken avdeling som har de beste quizmasterne 
(Lillehammer hadde en klar ledelse så vidt vi husker). 

 

Fra skiteknikk-kurset med Tekna Ung, 4. februar. 



 

Realfagsatsing 
Det har vært vanskelig å bidra til realfagsatsing inneværende år. Tekna sentralt arrangerte 
en digital realfagsdag for 1. trinn på videregående med inspirasjonsforedrag om realfag og 
teknologi. Invitasjonen ble også spredt til alle videregående skoler i Innlandet med 
studiespesialisering, men kun 2 skoler fra Innlandet fulgte programmet. 

Til erstatning for lokale kjemiske juleverksted, valgte avdelingen å støtte innkjøp av 
materiellpakker til medlemmer som ønsket å gjennomføre kjemisk juleverksted hjemme 
mens de fulgte digital instruksjon. 

First Lego League 
FLL inspirerer barn og unge i alderen 6 – 16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og 
problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og 
teknologi på en engasjerende og spennende måte. Tekna har støttet dette arrangementet i 
mange år, og i Mjøs-regionen bidrar alle tre avdelinger. 

Årets oppdrag het RePlay. Ett av oppdragene lagene skulle gjennomføre var å utvikle en ide 
til et utviklingsprosjekt og så gjennomføre og dokumentere det. På regionfinalen den 7. 
november, som i år foregikk digitalt, skulle prosjektet presenteres. De skulle i tillegg lage en 
stand, samt bygge og programmere en robot som skulle løse oppgaver i en robotkamp. 
Det var rekordmange deltakerlag i år. Den totale regionseieren gikk til Team Rett i ryggen fra 
7.trinn ved Tynset barneskole. Deres prosjekt var å utvikle en balansestol som skal kunne 
brukes i skolen, slik at elever kan være i bevegelse også mens de sitter i klasserommet. Med 
seieren fikk de også anledning til å delta i den skandinaviske finalen. Der vant de like godt en 
av de gjeveste prisene, nemlig Prosjektprisen. Vi gratulerer! 
 
Og neste år håper vi at vi kan få med deltagere også fra vårt område i FLL.  
 

 

Team «Rett i ryggen» etter at prosjektprisen i FLL skandinavisk finale var hentet hjem. (Foto: Arbeidets Rett) 



 

Tekna i tall 

2020 vil for alltid gå inn i historien som det året vi stengte ned på grunn av Covid-19. 

Det ble vanskelig for mange medlemmer og bedrifter, ledighetstall og permitteringer steg, 
men dette gjorde sitt til at flere så nytten av å være fagorganisert. 2020 ga en netto tilgang 
på 5126 nye medlemmer nasjonalt, til totalt 86 868. 

Lillehammer avdeling fikk også merke en gledelig økning, og kunne ved årets utgang notere 
482 medlemmer, mot 465 ved forrige årsskifte. Tekna Lillehammer avdeling omfatter 
medlemmer bosatt i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-
Fron, Sel, Dovre, Lesja, Vågå og Skjåk. I tillegg har avdelingen noen få medlemmer bosatt i 
nordre del av Ringsaker som har ønsket medlemskap i Lillehammer. 

Aldersfordelingen viser at antall pensjonister har økt noe, antall medlemmer 37 år og yngre 
har falt tilsvarende. Ser man på utviklingen over de siste 5 år er forgubbingen enda 
tydeligere, det var 52 pensjonistmedlemmer i 2016, nå er tallet 72. Årsaken til at de yngre 
medlemmene forlater vårt distrikt kan man bare gjette seg til.  

Kjønnsfordelingen er slik at kvinneandelen er 22,5 % av medlemsmassen, det er nesten 10 
%-poeng lavere enn landsgjennomsnittet. Mens 45,6 % av medlemsmassen er under 37 år 
på landsbasis, er tilsvarende tall 23,1 % i Lillehammer avdeling. 

Våre medlemmer er spredd fra Lillehammer i sør og til Lesja og Skjåk i nord. I tillegg har vi 
noen få medlemmer i Nordre Ringsaker som ønsker å være knyttet til Lillehammer og ikke 
Hedmark avdeling. 71,9 % av medlemmene bor i Lillehammer kommune. 

Bygg og anlegg, IKT, elektro, maskinteknikk og biologi er de største fagområdene innen 
utdanning, det avspeiles i arbeid. Arbeidsledigheten er lav, kun 1%. 60% av de yrkesaktive er 
medlem av en bedrifts- eller etatsgruppe.  

Vedtektsendringer 
Årsmøtet 2020 vedtok å endre styresammensetningen i avdelingen fra 5 styremedlemmer + 
2 varamedlemmer til 6-7 styremedlemmer. Bakgrunnen er at det kan være vanskelig å samle 
styret og vi derfor trenger flere personer å spille på i styrearbeidet. Vedtektsendringen ble 
godkjent av Teknas Hovedstyre og gjelder fra årsmøtet i 2021.  

Ellers var det ingen vedtektsendringer for avdelingen, Lillehammer avdeling er ikke berørt av 
den nye fylkesgrensen og det har heller ikke vært kommunesammenslåinger i vår region. 

Representasjon 
Morten Brudal ble valgt inn i Teknas avdelingsutvalg (AU). Jan Riddervold gikk ut av AU. 

Bærekraft skal være et tema for AUs arbeid generelt, det er også et sentralt punkt i Teknas 
strategiplan. I denne sammenhengen er det verdt å nevne at avdelingsårsmøtet vedtok at 
AU skal arbeide for å gi et digitalt tilbud for alle avdelingene: 

"Det digitale tilbudet skal være en rød tråd igjennom alt arbeid i Avdelingsutvalget. 
Det skal etterstrebes en god balanse mellom digitale og fysiske tilbud/aktiviteter. Det 
er viktig for avdelingene at Teknas digitale medlemstilbud videreføres og utvikles 



 

videre. Herunder skal det utvikles lokale tilbud fra avdelingene til deres medlemmer 
samt et felles digitalt tilbud fra avdelingene til medlemmene. Avdelingsutvalget skal 
etterstrebe alternativ delfinansiering av den felles satsingen." (vår utheving) 

Morten Brudal er med i AUs arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. 

Sentrale møter 
Møte Deltok fra Lillehammer avd. 

Faglig årsmøte, Lillestrøm, 7.-8. februar   Dag Waaler som avtroppende leder i FU 

Avdelingsledermøte, digitalt, 17. oktober  Morten Brudal og Dag Waaler 

Tekna Ungs landssamling, digitalt, 17. oktober Tonje Grini for Tekna Ung Innlandet 

Faglig fellesmøte, digitalt, 26. november Dag Waaler 

 
Avdelingsledermøtet er årsmøte for alle avdelingslederne i Tekna. 

Foreningspolitisk arbeid 
Den 31. oktober – 1. november ble alle lokale tillitsvalgte i fylkene Viken, invitert til 
dialogmøte med Hovedstyret på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker. Dialogmøtet er der Teknas 
hovedstyre møter lokale tillitsvalgte og får innspill «fra grasrota». I 2020 ble møtet 
gjennomført felles for Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark fylker. Presidenten holdt 
innledningen med bl.a. presentasjon av saker til R-møtet i 2021, og inviterte til dialog på 
fredag, med innlagt gruppearbeid for innspill til tiltak for å oppfylle Teknas 2024-strategi. På 
lørdag var det presentasjoner av innovasjonsmiljøet på Ringerike, etterfulgt av tur til Kistefos 
for de som ville. Prosjektleder for arrangementet var vår egen DK-leder Berit Hvoslef Dahl. 

Hovedstyret var representert med president Lise Lyngsnes Randeberg, fra Teknas 
generalsekretariat møtte generalsekretær Line Henriette Holten og direktør for fag og 
kompetanse Karin Herou. I tillegg møtte Marianne Harg fra kontrollkomiteen og Terje 
Vardenær Arnesen fra Etisk råd. Fra Lillehammer avdeling møtte Tonje Grini, Morten Brudal 
og Dag Waaler. Totalt var vi 30 deltagere på møtet, som vi med god smittevernshåndtering 
klarte å gjennomføre fysisk. 

Avdelingsfagrådet for Innlandet 
Avdelingslederne i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer møtes jevnlig og forbereder felles 
prosjekter og program for felles samlinger.  

Avdelingsfagrådet står som arrangør av de årlige VA-dagene i Innlandet i samarbeid med 
driftsassistansene for vann og avløp i Hedmark og Oppland.  Det er en frittstående 
prosjektgruppe som står for gjennomføringen. Konferansen 2020 ble avlyst da det ble klart 
at kommunene nølte med å melde på sine ansatte. Konferansen vil bli tatt opp igjen i 2021 
hvis det er mulig. 

Lokale medlemmer i sentrale Tekna-verv i 2020 
Morten Brudal ble som nevnt ovenfor innvalgt som nytt medlem av Avdelingsutvalget på 
årsmøtet i november. Dag Waaler er medlem av Teknas Opptaksråd og av faggruppestyret 
for Teknologihistorisk gruppe i Oslo avdeling, inkludert medlem av Bautautvalget.  



 

Økonomi 

Fra 2020 ble regnskapet overført til Teknas økonomiavdeling, og revisjon utføres av offentlig 
godkjent revisor. Avdelingen har pga det lave aktivitetsnivået lagt seg opp penger på konto. 

I budsjettet for neste år foreslår vi å sette av 3% av kontingenten til felles nasjonale digitale 
tilbudet slik det ble foreslått i avdelingsledermøtet i oktober.  

 

Fra arrangementet Walkability - den gangvennlige byen, på Mølla hotell, 20. februar 2020 

  



 

Regnskap 

Regnskapet, avsluttet ved årsskiftet, følger nedenfor.  Det viser at avdelingen i 2020 hadde et positivt 
resultat på kr. 37 020, mens det var budsjettert med et resultat på kr. -38 667. Det store avviket 
skyldes selvfølgelig at vi ikke fikk gjennomført mange av de planlagte arrangementene. 

Balansen ved årsskiftet 2020/2021 økte dermed til kr. 204 096. 

Driftsregnskap pr. 31.12.2020 
Virksomhetsområde Prosjektnr. Spesifikasjon Driftsinntekter 

300 - Inntekter 31000 Kontingenter 77 730 

32000 Samfunnsmidler 44 027 

 Sum driftsinntekter 121 757     
400 - Medlemstilbud 2059002 Tekna Ung: Skiteknikk 2 660 

61500 Tekna Ung 4 514 

61900 Tiltak/samarbeid m/Tekna 10 000 

 Sum medlemstilbud 17 174     
410 - Faglige arr. 61100 Faglige avdelingsarrangement 48 422 

 Sum faglige arr. 48 422     
420 - Sosiale arr. 61200 Sosiale avdelingsarrangement 1 500 

 Sum sosiale arr. 1 500     
500 - Styrets utgifter 2059001 Årsmøte 2020 13 606 

63100 Styrearbeid 3 972 

 Sum styrets utgifter 17578 

600 - Driftskostnader 
   
77700 Bank- og kortgebyr 96 

 Sum driftskostnader 96      

 Sum kostnader 84 770     
800 - Finans  80500 Renteinntekter bank 33 

 Sum finansposter 33 
    
 

 Resultat pr. 31.12.20 37 020 
 

 
Balanse    

    31.12.2020   31.12.2019 

Eiendeler:     
Bankinnskudd 204 096  158 847 

Sum eiendeler 204 096   158 847 
     

Egenkapital og gjeld:    
Egenkapital  195 868  158 847 

Sum egenkapital 195 868  158 847 
     

Gjeld     
Mellomværende Tekna 8 228  0 

Sum gjeld  8 228  0 
     

Sum egenkapital og gjeld 204 096   158 847 



 

 



 

Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2021 
 

Oppgavene er satt opp etter Tekna2024-strategien 

 

Styrke tillitsvalgte 
• Tekna Lillehammer avdeling vil, i samarbeid med Teknas generalsekretariat, gjennomføre 
introduksjonskurs, medlemsskolekurs, opplæring, styresamlinger, felles samlinger på tvers 
av Mjøs-avdelingene. 
 

Synliggjøre verdien av et organisert arbeidsliv 
• Tekna Lillehammer avdeling vil, i samarbeid med Lønns- og interessesiden i Tekna 
arrangere relevante møter om arbeidslivets rammer, f.eks. Den norske modellen, 
arbeidsmiljøloven og pensjon. Her vil vi spesielt henvende oss til medlemmer uten Tekna-
gruppe på arbeidsplassen. 
 

Være en tydelig samfunnsaktør 
• Tekna Lillehammer avdeling vil gjennomføre åpne samfunnspolitiske arrangement, om 
f.eks. infrastruktur, samferdsel, klima, miljø, etc., der vi oppfordrer medlemmer til å ta med 
venner og bekjente. Vi ønsker å bruke disse anledningene til medlemsverving. 
• Tekna Lillehammer avdeling vil bidra til arrangementer med inspirasjon overfor barn og 
unge om teknologi og realfag, f.eks. First Lego League, kodekurs, Praktisk realfag. 
 

Bygge kompetanse 
• Tekna Lillehammer avdeling vil arrangere faglige møter, gjerne i samarbeid med Teknas 
faglige grupperinger, bedriftsbesøk og ekskursjoner, gjerne i samarbeid med andre 
organisasjoner. 

 



 

Styrets forslag til budsjett 2021 
 
Inntekter: 

- Avdelingen legger ikke opp til økning i avdelingskontingenten, ingen forventet stor 
medlemsøkning, men en økt andel pensjonister med lavere kontingent. 

 

Medlemsarrangement: 
- 2021 vil igjen være et år med lite fysiske arrangementer 
- 3% av medlemskontingenten vil i henhold til vedtak i avdelingsledermøtet. benyttes 

til felles digitale arrangement 
- I samarbeid med avdelingene i Hedmark og Gjøvik har styrene blitt enige om å sette 

av en egen pott i budsjettet til Tekna Ung på kr. 20.000 også til neste år.  
- Styret foreslår å videreføre støtten til First Lego League turneringen med kr. 15.000. 

 

Avdelingen har ikke som mål å legge opp reserver, styret mener at pengene må brukes til 
beste for medlemmene gjennom de arrangementer som tilbys. Vi budsjetterer derfor med et 
underskudd på kr. 32 315. 

 2020 2021 

INNTEKTER  Budsjett   Regnskap   Budsjett  

Avdelingskontingent          75 000           77 730           75 000  

Renter og gebyrer               100                  33                  35  

Egenandel arr.          50 000            30 000  

Egenandel årsmøte            5 000    

Tilskudd samfunnsmidler          21 000           44 027           50 000  

Rest samfunnsmidler 2019          19 233    

Sum driftsinntekter        170 333         121 790         155 035  

    

KOSTNADER    

Medlemsarrangementer:    

Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring, 
medlemsvekst og økt organisasjonsgrad (Faglige arr.) 

         43 000                   -             25 000  

Økt rekruttering til Tekna-fagene (inkl. First Lego 
League) 

         35 000           10 000           25 000  

Attraktive faglige og sosiale nettverk (sosiale 
arrangementer) 

         70 000           49 922           40 000  

Felles digitale arrangement (3%av kontingenten)              2 250  

Attraktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 
tillitsvalgte (inkl. årsmøte) 

         20 000           13 606           10 000  

Samfunnsmiddelprosjekter            60 000  

Drift av avdelingen (inkl. styremøter)          20 000             3 972             4 000  

Renter og gebyrer                  96                100  

Diverse kostnader            1 000              1 000  

Tekna Ung          20 000             7 174           20 000  

Sum kostnader        209 000           84 009         187 350  

    

Årsresultat: -        38 667           37 020  -        32 315  
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Til:  Årsmøtet 

Fra: Styret i Gjøvik avdeling   

Dato:  14.01.2021    

Sak:  Vedtektsendring 

SAKER 

1) Forslag til endring av vedtekter 

§3.1  Årsmøte  

Nåværende tekst: 

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. 

 

Forslag til vedtak på årsmøtet:  

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

avholdesdigitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig. 

 

§3.1 Årsmøtet, underpunkt Valg 

Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år. 

Forslag til vedtak på årsmøtet: 

Årsmøtet velger revisor og 2 – 3 medlemmer til valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden 

er ett år. 

Revisor strykes – se forklaring nedenfor. 

Tekna ønsker å samle regnskap for avdelingene sentralt. Det vil redusere risiko for 

misligheter, skatt og innberetning, omdømme og det vil avlaste tillitsvalgte. Regnskapsførsel 

for avdelinger med mindre enn kr. 200.000 i omsetning vil være gratis for avdelingen. Det er 

inngått avtale med Tekna sentralt om føring av regnskap for Lillehammer avdeling fra 2020. I 

avtalen ligger også at Tekna tar ansvar for revisjon. Det vil bli gjort en forenklet 

attestasjonsoppgave og Tekna dekker kostnaden. 



Tekna   Lillehammer Avdeling 

Valgkomiteens innstilling for 2021/2022 

 

Leder                    Dag Waaler  NTNU/pensjonist  gjenvelges for 1 år 

 

Styremedlem   Morten Brudal Aquatiq AS   ikke på valg  

Styremedlem   Niels Peter Østbø NTNU    velges for 2 år 

Styremedlem  Kenny Tran  Ringebu kommune  velges for 2 år 

Styremedlem  Håvard Harstad Sykehuset Innlandet HF velges for 2 år 

      Lillehammer 

Styremedlem  Line Andersen  FM Oppland   velges for 1 år 

 

Representant til Teknas Representantskap Dag Waaler 

Vararepresentant til Teknas R-skap  Niels Peter Østbø 

 

Valgkomite  Jan Riddervold     velges for 1 år 

Valgkomite   Tom Kjetil Landgraff Mattilsynet   velges for 1 år 

 

Revisor  BDO 

 

Lillehammer 14.01.2021 

 

Jan Riddervold og Tom Kjetil Landgraf 

Valgkomité 
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