
1 

 

 
 
 

Årsberetning for 
Tekna Lillehammer avdeling 

 
2021 

 

 

 
 

 

 

 

  



2 

 

 

 

 

 

Innhold 

 

Avdelingslederen har ordet .................................................................................... 3 

Avdelingen ................................................................................................................ 4 

Styret og tillitsvalgte ................................................................................................ 4 

Styret ................................................................................................................... 4 

Representant og vara til Teknas Representantskap: ......................................... 4 

Valgkomite ........................................................................................................... 4 

Tekna Ung Innlandet ........................................................................................... 5 

Representasjon ................................................................................................... 5 

Deltagelse i sentrale møter ................................................................................. 5 

Aktiviteter i 2021 ....................................................................................................... 5 

Avdelingens målsetninger ...................................................................................... 6 

Økonomi .................................................................................................................... 7 

Driftsregnskap pr. 31.12.21 ..................................................................................... 7 

Balanse pr. 31.12.21 ................................................................................................. 8 

Noter .......................................................................................................................... 8 

Vedlegg: noen bilder fra arrangementene i 2021 ................................................. 9 

 

 

  



3 

 

Avdelingslederen har ordet 

 

Kjære medlemmer av Tekna Lillehammer avdeling 

 

Det har vært nok et underlig år. Et jojo-år: først åpnes samfunnet opp, før det i neste 

omgang nedstenges. I flere runder. Allikevel har vi greid å tilby 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 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 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. 

  

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

engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas handlingsplaner og strategier. I 2021 fikk 

Lillehammer avd. midler til tre prosjekter, men der to måtte utsettes/ utgå av korona-grunner. 

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. Det arrangementet vi fikk gjennomført i 2021 var en 

dronevandring i Mesnaelvas industrihistorie, med nesten 80 deltagere i Lillehammer Kino. 

 

Medlemsveksten har fortsatt. I 2021 har Tekna totalt hatt en netto medlemstilgang på over 

6 351, og vi har ved årsskiftet 2021/22 totalt 93 229 medlemmer! Fortsetter det slik i år vil 

vi innen 150-årsjubileet i 2024 ha nådd 100 000, og passert NITO! Medlemsmassen i 

Tekna Lillehammer fortsetter også å stige, riktignok ikke så mye som på landsbasis. Ved 

forrige årsskifte (2020/21) var vi 482, ved siste årsskifte var vi 491. I år er Tekna 

Lillehammer avdeling 50 år, da bør vi passere 500. Og da tar vi en jubileumsfest. 

 

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, men der vi har slitt med å levere. 

  

På Distriktskontoret (DK) vårt har det også skjedd endringer. Berit Hvoslef Dahl ble pensjonist ved 

begynnelsen av året. Hun ble avløst av Kari Undheim, som dessverre for oss fant ut at hun ville 

tilbake til sin tidligere arbeidsgiver. Nå er Trude Bergsveen Ruen tilsatt. Jeg ønsker å bruke 

anledningen til å takke alle tre. Uten DK hadde vi nemlig ikke fått gjort så mye. 

 

Helt til slutt vil jeg oppfordre deg til å ta en titt på «Aktuelt fra Tekna» som du finner 

nederst på forsiden av www.tekna.no  

 

 

Dag Waaler 

Leder Tekna Lillehammer avdeling 2021 

http://www.tekna.no/
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Avdelingen 

Tekna Lillehammer avdeling består av Teknas medlemmer i kommunene Dovre, Gausdal, 

Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå og Øyer i 

Innlandet fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 

utvikles lokalt. 

 

Per 31.12.2021 hadde avdelingen 491 medlemmer, mot 482 året før, en medlemsvekst på 

1,9 %. Totalt har vi hatt en tilgang på 36 medlemmer, hvorav 9 var nyinnmeldte og resten 

var innflyttere eller studentoverganger. Avgangen var på 27 medlemmer, hvorav 9 var 

utmeldt/strøket/døde og resten flyttet ut av avdelingens område. 

 

Ca. 22 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er ca. 

48 år. Ca. 21 % er i segmentet Tekna Ung (38 år eller yngre). En interessant observasjon 

er at i dette segmentet er kvinneandelen 40 %.  

 

82,3 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse 404 jobber 61,1% i privat 

sektor (inkludert Spekter), 17,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 18,3 

% i statlig sektor. 1,5 % er selvstendig næringsdrivende, og 1,9 % har ukjent 

arbeidsgiver/sektor. 

 

Styret og tillitsvalgte 

Styret 

Styret i Tekna Lillehammer avdeling har i 2021-2022 bestått av 

Leder                   Dag Waaler  NTNU/pensjonist   gjenvalgt for 1 år 

Styremedlem Morten Brudal Aquatiq AS    ikke på valg  

Styremedlem Niels Peter Østbø NTNU     valgt for 2 år 

Styremedlem Line Andersen Statsforvalteren Innlandet   valgt for 1 år 

Styremedlem Kenny Tran  Ringebu kommune   valgt for 2 år 

Styremedlem Håvard Harstad Sykehuset Innlandet HF  valgt for 2 år 

      Lillehammer 

 

Det har vært avholdt 10 styremøter, fysiske og digitale, i perioden. 

 

Representant og vara til Teknas Representantskap: 

1. representant  Dag Waaler  

1. vararepresentant Niels Peter Østbø 

 

Valgkomite   

Leder   Jan Riddervold  Pensjonist  gjenvalgt for 1 år 

Medlem  Tom Kjetil Landgraff  IBM Norge  gjenvalgt for 1 år 
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Tekna Ung Innlandet 

Tekna Ung Innlandets arbeidsutvalg har bestått av yngre styremedlemmer fra Gjøvik 

Tonje Grini har vært en pådriver fra Lillehammer. De har gjennomført pubkveld og 

juleverksted på Gjøvik høsten 2021. 

Representasjon 

Morten Brudal er styremedlem i Teknas avdelingsutvalg (AU).  

 

Dag Waaler er rådsmedlem i Teknas opptaksråd. Rådets oppgave er å behandle 

søknader om opptak i foreningen fra personer som mangler noe på de formelle kravene 

om mastergrad med minst 120 «teknisk/ naturvitenskapelig» innhold. 

Deltagelse i sentrale møter 

Styreleder deltok på digitalt dialogmøte med Hovedstyret i mai og på det digitale 

representantskapsmøtet i juni. Styreleder og styremedlem Morten deltok på 

avdelingsledermøte i oktober på Scandic Fornebu. 

 

Aktiviteter i 2021 

Også 2021 har vært et spesielt år, med varierende koronarestriksjoner. Totalt har det vært 

512 deltakere på 13 gjennomførte arrangementer, fordelt på avdelingsmøter, 

medlemsskolekurs, samfunnsmiddelarrangementer, noen av dem i samarbeid med de to 

andre avdelingene i Innlandet, Hedmark og Gjøvik. 

 

Dato Tittel Antall 

Delt. 

Kommentar 

28/1 Årsmøte 17 Digitalt, ordstyrer og styret på Hammer 

Home 

18/2 Ølsmaking Lillehammer bryggeri 26 Digitalt 

23/2 Digital formidling som funker 35 Digitalt medlemsskolekurs 

11/3 Digital omvisning Moelven Limtre 110 Digitalt 

11/5 Design Thinking 40 Digitalt medlemsskolekurs 

9/9 Boblekurs med Ingvild Tennfjord 10 Digitalt fra Oslo, samling på Hub Lhmr 

13/10 Lågåsildfiske *) 7 Lågen ved Fåberg 

20 og 

27/11 

Kurs i Python-programmering 25 Digitalt, avdelingsfagråd, finansiert av 

samfunnsmidler 

23/10 Konsert Solveig Slettahjell 20 DølaJazz, Lillehammer kirke 

1/11 Kunsten å overbevise i 

presentasjoner 

14 Medlemsskolekurs, Scandic Viktoria 

24/11 Dronevandring langs Mesnaelva 73 Lillehammer kino, finansiert av 

samfunnsmidler 

9-10/11 VA-dagene 120 Scandic Lillehammer Hotel 

30/11 Arbeidsglede når du jobber under 

press 

15 Medlemsskolekurs, Hamar 

Sum antall deltagere 512  

*) En undervannsdronefilm fra lågåsilda i stim kan sees her: 

https://www.youtube.com/watch?v=MYLKydtU0Zw  

https://www.youtube.com/watch?v=MYLKydtU0Zw
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I tillegg har avdelingen gjennom en såkalt «Digital spleis» med Teknas øvrige avdelinger 

kunnet gi medlemmene et godt digitalt tilbud uansett bosted, bl.a. Quizkvelder med 

Andreas Wahl og «Peiling på tur» med Lars Monsen, for å nevne et par. 

 

Pga. pandemien har det imidlertid vært vanskeligere å nå disse målsetningene i 2021. Det 

var også frafall fra styret gjennom året, noe som ytterligere vanskeligere dette, ikke minst 

er vi misfornøyde med at vi ikke fikk til arrangementer rettet mot Tekna Ung segmentet. 

 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2024.  

 

Avdelingens målsetninger 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Tekna Lillehammer avdeling vil tilby noen av våre arrangementer som åpne, spesielt med 

tanke på medlemsverving, f.eks. ved å åpne medlemsmøter for «Ta med en venn». 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Tekna Lillehammer avdeling vil bidra til arrangementer med inspirasjon overfor barn og 

unge om teknologi og realfag, f.eks. First Lego League, kodekurs, realfagskvelder for barn 

og unge i samarbeid med Praktisk realfag. 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Tekna Lillehammer avdeling vil tilby avdelingenes medlemmer tradisjonelle sosiale 

møteplasser, familiearrangement, etc., gjerne kombinert med faglig tilsnitt slik som 

bedriftsbesøk og ekskursjoner, gjerne i samarbeid med Teknas faglige grupperinger eller 

andre organisasjoner om relevante tema for regionen. 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Tekna Lillehammer avdeling vil promotere Teknas introduksjonskurs og opplæring av 

tillitsvalgte, dessuten felles samlinger med de to andre avdelingene i Innlandet. 

 

Vi vil fortsette å delta på R-møtet, avdelingsledermøtet, hovedstyrets dialogmøter, 

regionale møter, faglig årsmøte etc. samt blant annet deltakelse i sentrale utvalg og 

komiteer. 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Tekna Lillehammer avdeling vil tilby faglige møter, medlemsskolekurs, bedriftsbesøk etc. – 

gjerne i samarbeid med andre. 

Bærekraftig samfunn 

Tekna Lillehammer avdeling ønsker å bidra i den samfunnspolitiske debatten gjennom 

arrangement om f.eks. infrastruktur, samferdsel, energi, klima, miljø, etc. 

Trygge rammer i arbeidslivet 

Tekna Lillehammer avdeling ønsker å 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. 
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Økonomi 

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

avdelingen i 2021 hadde et positivt resultat på kr. 37 020, mens det var budsjettert med et 

resultat på kr. -32 315. Det relativt store avviket skyldes selvfølgelig at vi heller ikke i år 

fikk gjennomført flere av de planlagte arrangementene. Balansen ved årsskiftet 2021/2022 

økte dermed til kr. 232 888. 

 

I budsjettet for 2022 vil vi foreslå å fortsette avsetning av 3% av kontingenten til felles 

nasjonale digitale tilbud («Digital spleis»). 

 

Driftsregnskap pr. 31.12.21 
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Balanse pr. 31.12.21 

 

 
 

Noter 

Note 1 Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene 

 i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. 
    
Note 2 Pr. 31.12.21 har avdelingen 491 medlemmer.   
    
Note 3 Dette er løpende mellomværende med Tekna. 
    
Note 4 Utlegg til arrangementet "Sprudlende bobler" utbetalt januar 2022. 
    
Note 5 Overskuddet overføres egenkapitalen i sin helhet. 
    

 Egenkapital: pr. 01.01.2021 195 868 

 Overskudd 2021    37 020 

 Egenkapital pr. 31.12.2021 232 888 

 
 
 
 
 

 Noter 31.12.2021  31.12.2020 

Eiendeler:     
     
Bankinnskudd  259 782  204 857 
     
Sum eiendeler   259 782   204 857 

     
Egenkapital og gjeld:     
     
Egenkapital 5 232 888  195 868 

Sum egenkapital  232 888   195 868 

     
Gjeld             0             0 

Mellomværende Tekna 3   25 279      8 989 

Påløpte kostnader 4     1 616             0 

Sum gjeld     26 894       8 989 
     
Sum egenkapital og gjeld   259 782   204 857 
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Vedlegg: noen bilder fra arrangementene i 2021 

 



Valgkomiteens innstilling for 2022/2023 

 

Leder   Dag Waaler   Pensjonist  gjenvelges for 1 år 

Styremedlem  Niels Peter Østby NTNU   ikke på valg 

Styremedlem  Morten Brudal  Aquatiq AS  gjenvelges for 2 år 

Styremedlem  Mass Soldal Lund Høgskolen I Innlandet velges for 2 år 

Styremedlem  Yanwei Wen  Statens Vegvesen velges for 2 år 

Styremedlem  Tina Hallberg Sørvik Hafslund  velges for 2 år 

 

Representant og vara til Teknas Representantskap 

1. Representant Dag Waaler 

2. Vararepr.        Niles Petter Østbø 

 

Valgkomite  Jan Riddervold  Pensjonist  velges for 1 år 

Valgkomite    Tom Kjetil Landgraf IBM Norge  velges for 1 år 

 

Revisor   TEKNA 

 

 

Lillehammer 16 februar 2022 

Jan Riddervold og Tom Kjetil Landgraf 

 

 

 

 



 

Styrets forslag til budsjett 2022 
 
Inntekter: 

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

 

Medlemsarrangement: 
- I 2022 har vi et mål om å gjennomføre flere fysiske arrangementer 
- 3% av medlemskontingenten vil i henhold til vedtak i avdelingsledermøtet. benyttes 

til felles digitale arrangement («Digital spleis»). 
- I samarbeid med avdelingene i Hedmark og Gjøvik har styrene blitt enige om å sette 

av en egen pott i budsjettet til Tekna Ung. Og selv om vi i 2021 ikke greide å 
gjennomføre noen Tekna Ung-prosjekter setter vi også av kr. 20.000 til neste år.  

- Styret foreslår å videreføre satsningen på realfagsopplæring (inkl. First Lego League) 
med kr. 20.000. 

 

Avdelingen har ikke som mål å legge opp reserver, styret mener at pengene må brukes til 
beste for medlemmene gjennom de arrangementer som tilbys.  

En større utgiftspost i år er en planlagt markering av avdelingens 50 årsjubileum. 

Vi budsjetterer derfor med et underskudd på kr. 40 000 

 2021 2022 

INNTEKTER  Budsjett   Regnskap   Budsjett  

Avdelingskontingent          75 000           80 119           80 000  

Egenandel arr.          30 000  5 500          30 000  

Tilskudd samfunnsmidler          50 000           19 000           50 000  

Sum driftsinntekter        155 000         104 619  160 000  

    

KOSTNADER    

Medlemstilbud (inkl. digital spleis) 25 000         2 103                     15 000  
Faglige arrangement 60 000 20 534 50 000 
Sosiale arrangement (inkl. jubileumsfeiring)         50 000           15 682           75 000  

Realfagsopplæring 10 000 10 000 20 000 

Tekna Ung 20 000 0 20 000 

Styrets utgifter (inkl. årsmøte)          20 000  13 082          15 000  

Driftskostnader (inkl. gaver)            1 000  6 198            5 000  

Sum kostnader 187 350 67 599  200 000  

    

Årsresultat: - 32 350           37 020  - 40 000 
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