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Fremtiden for Tekna Narvik avdeling
Tekna Narvik avdeling er av medlemmer, for medlemmer. Vi ønsker å skape
lokal aktivitet som kommer alle våre medlemmer til nytte. Vi ønsker å ha et
tilbud til alle uansett alder, arbeidssituasjon eller bosted innad i avdelingen.
Du får dette brevet fordi du er en av 311 registrerte medlemmer i Tekna Narvik
avdeling. Blant disse vet vi at det finnes mange engasjerte og dyktige
medlemmer, men det er utfordrende å nå ut til alle. Brevet sendes ut som et
ekstraordinært tiltak på grunn av situasjonen i avdelingen, hvor sittende styre i
lang tid har ønsket avløsning og nå ønsker å gå av. Det har ikke lyktes hverken
valgkomite eller styre å rekruttere nye kandidater til styreverv.
Per i dag driftes styret på et minimumsnivå og har kun ett mål – å få på plass et
nytt fungerende avdelingsstyre. Styret har i flere år bedt om avløsning, uten å
lykkes. Det er et behov for generasjonsskifte og friskt blod som kan bidra til et
godt tilbud til medlemmene. Avdelingen trenger interesserte og engasjerte
personer som har lyst å bli styremedlemmer og ønsker å bidra til å få opp
aktivitetsnivået i avdelingen. Klarer vi ikke å få på plass et nytt styre kan
avdelingen potensielt bli lagt ned eller slått sammen med en av
naboavdelingene. Sittende styre har ikke kapasitet til å dra avdelingen videre
på normal måte, og jobber derfor for å få inn nye styremedlemmer. Sittende
styre har sagt seg villig til, om ønskelig, å hjelpe til i en overgangsperiode.
Å være styremedlem i avdelingen krever ingen tidligere erfaring eller
kompetanse. Tekna som organisasjon legger til rette for opplæring og kursing i
styrearbeid. Et styreverv gir gode muligheter for personlig utvikling og ny
kunnskap. Tillitsverv i Tekna gir mange lærerike og nyttige muligheter avhengig
av hva man ønsker og prioriterer, og frihetsgradene er store. Det kan for
eksempel være rettet mot personlig utvikling, karriere og nettverksbygging, eller
erfaring med planlegging og gjennomføring av aktiviteter i avdelingen.
Avdelingene i Tekna drives med stor grad av autonomi og styret står dermed
ganske fritt i organisering av avdelingens drift, samtidig har avdelingen god
støtte i avdelingens distriktkontakt og i generalsekretariatet. Blant annet tilbys
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sentralt regnskap, som gjør avdelingens økonomioppgaver enklere. Tekna har
gode digitale ressurser, blant annet Teams for alle tillitsvalgte. Møter kan derfor
i hovedsak foregå digitalt med noen fysiske samlinger i løpet av året. Både
Finnmark og Helgeland avdeling har erfaring med slik drift. Vi oppfordrer derfor
også medlemmer bosatt utenfor Narvik til å melde sin interesse for styreverv. Vi
ønsker ikke at nye styremedlemmer skal starte på bar bakke og tidligere styre
har derfor som nevnt tilbudt seg å hjelpe til i en overgangsfase. I tillegg vil det
være god støtte fra Tekna sentralt og omkringliggende avdelinger.
Situasjonen i Tekna Narvik avdeling ble tatt opp på årsmøtet den 29. mars
2022. Ingen av de oppmøtte hadde kapasitet til å få opp aktiviteten i avdelingen
igjen. Det ble derfor besluttet at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte
9.juni. Agenda for dette møtet vil primært være å avholde valg av nytt styre.
Sekundært vil møtet måtte avgjøre skjebnen til avdelingen.
Vi håper du er interessert i å beholde Tekna Narvik avdeling og melder
deg til tjeneste!

Med vennlig hilsen

Avdelingsutvalget i Tekna

Interesse for styreverv i Tekna Narvik avdeling, eller eventuelle spørsmål kan
sendes til:
Mette Klungseth, Distrikskontakt Tekna Nord-Norge
Mobiltelefon 932 59 619
E-post: mette.klungseth@tekna.no
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