
*eferat Årsmøt* Tekna Moss 39 mars 2S22

År§rnøte avholdt på Moss l-J+tellfor ?0 medlernrner,. Mi*ldag etterpå på Nohel cafe {Bankgården
Kangensgt 15i.

1" Godkienning av innkalling å Ck
?. Ordstyrer * iose Raman
§. Referent * lnge [rik Kristiansen
4. skrive under protskoll/referat. Jan Helseth og l-{ilde Giæver.}lild",.m.
5. ÅrsheretningZGZI,gjennomgang av styreteder Jose Ramsn.
6' Regnskap, relativt stori cv*erskudd pga lite fysiske aktiviteter ag *kt medlemsrnasse har også

gitt økt inntekter * Kasserer Rein-Arnund schultz
7. Revisors beretning -) .Jan Helseth. &er*tning godkjennes av Årsmøtet"

å. Fcrslag fra Årsmøtet: Sett opp bankutbetalinger slik at de må godkjennes av 2
per§oner fra styret. De*te vil forhedre prosessen med billag gadkjenning.

8. Aktivitersplan for Z0Z2 gjennamgått
a. Forslag å flytte høstfest fra ZZ til ZS oktober.
b' Planlagt hedriftshesøk hos Remvasjnnsanlegget på Fuglevik 27 april samrfie dag sorn

tariffkonferansen i privat sektor. vurder å ffytt* ei uke tidligrre.
c' Vurder om Tekna Mass hør ha sln egen Facebook side. Da får medlenrrnane ffler

informasj*n og kan selv mefde seg på trnyh*tsbrev» ag lettere å følge med på
aktiviteter.

d. Forslag til aktivitet: Tur på Teremarkskanalen. Gjerne i rnai.
e. Malakoff VGS. skal starte opp en forskergrupp* til høsten 7*?2. De Ønsker større

k+ntakt med næringslivet *g kanskje T*kna rnedlernmer kan komme og fortelle om
sin jcbb *g hvcrdan det er å j*bbe som ing*niør. Målet f+r aktivit*ten er å fremn:e
realfag og muiighetefie en har når dlsxe f*gene velg*s.

{. Tur" i VansjØ. Kanskje i regi av Vansjø båtfarening.
9. Valgkonriteens innstllling * Morten Breimo

(nmiteen har jabhet rn*d å få inn nye medlemn'rer i ssrer videre er det viktig å ha cn viss
rotasjon for å få nye ideer inrr:
Leder Trude Storengen lar

2 *ye år
1år g.ienvalg

ikke på valg
2 rry* år
2 nye år
2 nye år

Nestleder lnge srik Kristiansen
Kasserer Rein.Amund Schultz

ileltakere som underskriver pr*tokolien:

Hilde 6iaeve, tli ld.,r,

§§remedlem Kar*iirre
§tyrernediem,Jose Ran:lån
Varamedlem Bla*ca [slela &rana de Huidtsten
Vararnedlenr Andersftosnes

Revisar §vein Holmen
Valgkomitee Leder: Anders Fjeld

Morten Ereimo

åfdL §;&r,' 6lrta^^,^ ,7,t- ,z




