


Kjære medlemmer av Tekna Lillehammer avdeling 

Endelig var vi tilbake til “normalen”. Til å kunne gi faglige og sosiale tilbud til 

medlemmene, både på egenhånd, i samarbeid med Gjøvik og Hedmark 

avdelinger, og gjennom en «digital spleis» i regi av Avdelingsutvalget. Vi 

ønsker selvsagt primært at arrangementene nå skal være fysiske, det sosiale 

i det å møtes er viktig, men vi ønsker også å fortsette med digitale 

arrangementer (eventuelt hybride, dvs. som en blanding av fysiske og 

nettbaserte). Dette er 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. 

Den 11. november markerte vi avdelingens 50 års-jubileum, med stor 

markering i restaurant Hvelvet. Alle medlemmer var invitert, og ca. 50 deltok. 

Vi mimret litt om starten, ved inngangen til 70-årene var det om lag 40 

sivilingeniører i Lillehammer-området, og vel halvparten av disse var tilsluttet 

enten Hamar eller Gjøvik avdeling av det som den gang het NIF (Norske 

Sivilingeniørers Forening). Antallet sivilingeniører i distriktet var stigende, og 

både praktiske og lokalpatriotiske grunner tilsa en egen avdeling i 

Lillehammerregionen. På denne bakgrunn gikk Harald Ødegård og Arne Hole 

ved Oppland vegkontor sommeren 1972 ut med forespørsel til 18 tilfeldige 

sivilingeniører om det var interesse for å starte egen avdeling. 

Tilbakemeldingen fra mulige medlemmer var positiv, og den 30. november ble 

konstituerende møte, med 27 fremmøtte, avholdt på Bøndenes Hus. 

«Samfunnsmidler» er en budsjettpost i Tekna som avsettes til lokal aktivitet 

med formål å engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas 

handlingsplaner og strategier. I 2022 fikk Lillehammer avd. midler til tre 

prosjekter. Gjennom slike samfunnsmiddel-arrangement 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. Ett slikt arrangement som vi fikk gjennomført i 2022, i samarbeid 

med Norsk Litteraturfestival, var foredraget av Jan Guillou om boka 

Brobyggerne i Lillehammer kino. Mange fulgte foredraget også på nettet. 

Medlemsveksten har fortsatt. Selv om det for så vidt tilhører årsrapporten for 

2023, så kan jeg fortelle at foreningen i det jeg skriver dette har nådd 100 000 

medlemmer!  Medlemsmassen i Tekna Lillehammer fortsetter også å stige, 

riktignok ikke så mye som på landsbasis. Ved forrige årsskifte (2021/22) var 

vi 491, og nå ved siste årsskifte var vi 528. En gledelig oppgang på 7,5%. 

Allikevel vokser vi altså 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 37 år, særs viktig for oss, men 

der vi har slitt med å levere.

På Distriktskontoret (DK) vårt har det også skjedd endringer. Trude 

Bergsveen Ruen har nå vært vår DK i ca. ett år. Jeg ønsker å bruke 

anledningen til å takke Trude for veldig raskt å komme inn i ny 

arbeidssituasjon og for strålende gjennomføring. Uten DK hadde vi ikke fått 

gjort så mye. 

Jeg oppfordrer alle til å ta en titt på «Aktuelt fra Tekna» som du finner nederst 

på forsiden av www.tekna.no 

Helt til slutt vil jeg takke for meg i styret, der jeg har hatt gleden av å være 

styreleder de seneste fire årene. Samtidig vil jeg ønske det nye styret lykke til 

med å utvikle Tekna Lillehammer avdeling til medlemmenes beste. 

Dag Waaler

Leder 

Tekna Lillehammer avdeling 2022 

http://www.tekna.no/
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Fra 2020 ble regnskapet overført til Teknas økonomiavdeling, og revisjon 

utføres av offentlig godkjent revisor. Det er ingen store endringer i 

avdelingens økonomi i forhold til forrige år. Med ett stort unntak: årsmøtet for 



2021 vedtok at avdelingen skulle bruke kr. 75 000 til markering av 

avdelingens 50 årsjubileum. 

Driftsregnskapet, avsluttet ved årsskiftet, følger nedenfor. Det viser at 

avdelingen i 2022 hadde et negativt resultat på kr. 96.452,-, mens det var 

budsjettert med et resultat på - kr. 32.350,-. Det relativt store avviket skyldes 

at 50-årsfeiringen ble dyrere enn budsjettert. Det mangler også 16.000,- i 

tilbakebetaling på samfunnsmidler pga for sen rapportering, og det er ca 

10.000,- for arrangementer i 2021 som ble fakturert for sent til at de ble med i 

2021-regnskapet. Balansen ved årsskiftet 2022/2023 sank dermed til kr. 

145.397,- 

I budsjettet for 2023 vil vi igjen foreslå å fortsette avsetning av 3% av 

kontingenten til felles nasjonale digitale tilbud («Digital spleis»). 

 







2023

Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett

Avdelingskontingent 85000 82439 80000

Egenandel arrangement 15000 9350 30000

Tilskudd samfunnsmidler 150000 96000 50000

250000

Kostnader

Medlemstilbud inkl digital spleis 2000 1683 15000

Faglige arrangementer 30000 17176 50000

Sosiale arrangementer 30000 106317 75000

Realfagsopplæring 150000 121200 20000

Tekna Ung 40000 20000

Styrets utgifter inkl årsmøte 30000 25901 15000

Driftskostnader inkl. gaver 3000 2178 5000

285000

Budsjettert underskudd 35000

Kommentarer:

Sosiale arrangementer inkluderte i 2022 50-årsmarkeringen, derfor er denne vesentlig 

lavere for 2023.

Realfagsopplæring går opp med samfunnsmidlene. 

Tekna Ung-posten er doblet da dette er noe styret føler det må fokuseres mer på, 

ref medlemsutviklingen og forslag til prioritert oppgave. 

2022

Budsjett Tekna Lillehammer avd. 2023



Forslag til prioriterte oppgaver 2023 
 

De prioriterte oppgavene skal sette premisser for hvilke oppgaver Tekna Lillehammer avdeling skal 

jobbe aktivt med, men det skal ikke begrense muligheten for å jobbe med andre aktuelle temaer.  

I foregående år har de prioriterte oppgavene vært satt ut fra Tekna 2024-strategien, det har vært 7 

oppgaver, flere med underpunkter.  

Styret i Tekna Lillehammer avdeling foreslår nå å kutte ned antall prioriterte oppgaver for å kunne 

jobbe mer aktivt med dem. 

Styret foreslår derfor å kutte ned til 3 mer spesifikke oppgaver som det skal jobbes med i år. Vi 

ønsker at årsmøtet hjelper oss med å bestemme disse oppgavene.  

Styret foreslår at det på årsmøtet utføres blokkvalg på 5 oppgaver, der de 3 med flest stemmer blir 

de prioriterte oppgavene for 2023. Vi åpner også for diskusjon for hva oppgavene mer konkret skal 

inneholde. 

 

Oppgavene er: 

1. Faglige diskusjoner 

2. Synlighet 

3. Tilbud til medlemmene 

4. Aktivere Tekna Ung-medlemmene 

5. Rekruttere til realfag 



Valgkomiteens innstilling

Styret

Verv Navn Arbeidssted Velges for

Styrets leder Tina Hallberg Sørvik Hafslund E CO Vannkraft AS Avd Hovedkontor 1. år

Styremedlem N. Peter Østby NTNU i Gjøvik 2. år, gjenvalg

Styremedlem Emma Haugen Gamme Norconsult AS Avd Lillehammer 2 år

Styremedlem Morten Brudal Aquatiq AS Ikke på valg

Styremedlem Mass Soldal Lund Høgskolen i Innlandet Ikke på valg

Styremedlem Yanwei Wen Statens Vegvesen Ikke på valg

Revisor

Ivaretas av Tekna sentralt. 

Valgkomite

Leder Jan Riddervold Velges for 1 år

Medlem Iver Reistad Velges for 1 år

Representanter til R-møtet

Representant Tina Hallberg Sørvik

Vararepresentant Mass Soldal Lund

Vararepresentant N. Peter Østby

Vararepresentant Emma Haugen Gamme 

Vararepresentant Yanwei Wen


