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1.0  Styrets årsberetning for 2021 
 

1.1 Avdelingslederen har ordet 
  

Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgte og andre!  

Jeg vil gjerne få gratulere alle i nedre Glomma avdeling. Vi kan feire en milepel i år. Vi har 
passert 1000 medlemmer. Ved utgangen av 2021 var vi 1022 medlemmer i Nedre Glomma.  

Som alle vet så ble også 2021 et spesielt år. Covid-19 pandemien medførte at det ble vanskelig å 
gjennomføre alt vi ønsket.  
 
Til tross for pandemien, har vi gjennomført fem arrangementer. I tillegg kommer ett fysisk 
medlemskurs og ett arrangement i regi av avdelingsfagrådet. First Lego League (FLL) ble også 
gjennomført i år. Dette kan du lese mer om i avsnitt 2 i beretningen. Jeg vil spesielt nevne 
klatring på grensen, her var medlemmene utrolig flinke til å møte opp, vi var 146 deltagere. 
Tekna sentralt har kjørt imponerende mange og gode digitale arrangementer. Det ser ut som om 
det digitale tilbudet har kommet for å bli. Det er jeg glad for, vi er mange som har benyttet oss av 
tilbudet.  
 
Tidligere har vi hatt et godt samarbeid med de andre Tekna avdelingen i Østfold. Vi har også 
samarbeidet med Sarpsborg Tekniske forening og Norsk kjemisk selskap. Vi vil prøve å ta opp 
igjen samarbeidet med andre foreninger når forholdene blir mer normale.  
 
En del Tekna-medlemmer har fått problemer og sliter som følge av pandemien. For mange ble 
det tungt med nye runder med nedstengning. Verden er ikke lenger som før. Når dette skrives, 
har det brutt ut krig i Europa. Jeg håper inderlig vi har en annen situasjon når neste årsberetning 
skal skrives. Det er viktig at vi tar vare på hverandre i slike tider. Det er også viktig å møtes 
gjennom meningsfulle aktiviteter. Vi håper arrangementene til Tekna kan bidra til det.    

Jeg vil benytte anledningen til å takke styret for et godt samarbeid og alle medlemmene som 
slutter opp om arrangementer. 

 

Marit Tømmerås 

Leder Tekna Nedre Glomma avdeling 
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1.2  Fakta om Avdelingen  
 

Per 31.12.2021 hadde Nedre Glomma avdeling 1022 medlemmer. Utviklingen i medlemstallet 
vises i figur 1.1 under. Avdelingen hadde en medlemsvekst på 6,3 %. Fordelingen over utmeldte 
og nye medlemmer vises i tabell 1.1. Tekna totalt hadde ve årsskiftet 93 229 medlemmer, det var 
en økning på 7,3 % fra året før.  
 

 

Figur 1.1 Utviklingen i medlemstallet i Tekna Nedre Glomma pr. 1. januar 2022 

 

 

Tabell 1.1 Oversikt over endringen av medlemmer i Nedre Glomma i 2021 
 

Medlemstall 1/1-2021   961 

Nyinnmeldte 43  

Studentoverganger 13  

Fra andre avdelinger 37  

Sum tilgang 93  

Til andre avdelinger 18  

Utmeldt/strøkne/døde 14  

Sum avgang 32  

Netto tilgang   61 

Medlemstall 31/12-2021   1 022 
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Tekna Nedre Glomma avdeling består av Teknas medlemmer i Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, 
Marker, Rømskog, Trøgstad og Rakkestad kommuner. I figur 1.2 er det gitt et diagram over 
fordelingen av medlemmer fra kommunene.  

 

 

Figur 1.2 Fordelingen av medlemmer i Nedre Glomma avdeling på kommuner 

 

Fordelingen av medlemmer fordelt på alder og kjønn er gitt i tabell 1.2. Vi ligger under 
landsgjennomsnittet på antall kvinner og over gjennomsnittet på alder. Vi antar at det har en 
sammenheng. Tidligere var det flere menn som var medlemsberettiget i Tekna (NIF), dermed er 
det også flere menn blant de eldre årsklassene.  For flere statistiske data over medlemmene, 
anbefales det å ta en titt på hjemmesiden til Tekna, meldemsstatistikk: Medlemsstatistikk (tekna.no) 

 

Tabell 1.2 Oversikt over fordeling av kjønn og alder i avdelingen og Tekna totalt pr. 22.01.2022 
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1.3  Styret og tillitsvalgte for avdelingene i Østfold 
 

Styret i Tekna Nedre Glomma avdeling har i 2020  bestått av: 

Tømmerås Marit   Leder              Fagskolen i Viken, avdeling Fredrikstad  

Iversen Charlotte   Nestleder        Borg Havn     

Slåtten Stein Arne  Kasserer       Nexans Norway AS  

Cristell Solberg  Sekretær  Frevar  

Ottar Nøkleby                        Styremedlem    

Sandra Hinsch   Styremedlem 

Aud Helen Larsen  Styremedlem Viken fylkeskommune 

Lars Aage Gade-Sørensen Styremedlem 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter. Vi har hatt en kombinasjon av digitale og fysiske møter 

 

Revisorer 

Arild Heie 

Aage Kollen 

 

          

Valgkomité  

Espen Strand Andersen  Fredrikstad kommune  

Svein-Erik Svendsen  Cowi AS Avd. Fredrikstad 

 

 

 

 

Avdelingsfagråd Østfold 
Avdelingsfagrådet består av en representant fra hver av de tre avdelingene i Østfold, og DK-
Østfold er sekretær for gruppen. Fra Tekna Nedre Glomma avdeling har Tor Morten Olsen 
deltatt, og han har også ledet Avdeligsfagrådet Østfold.  

Også i 2021 var det mye smittevernrestriksjoner og vanskelig å gjennomføre arrangementer, men 
ett arrangement, realfagsdagen, ble likevel gjennomført. Realfagsdagen var planlagt gjennomført 
i fjor, men måtte utgå  på grunn av smittevernrestriksjonene.  
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Prosjektgruppa for realfagdagen 2020 ble videreført i 2021. Gruppa bestod av fagledere fra 
Frederik II, Halden og Malakoff videregående skoler, leder for Teknas fagråd i Østfold samt 
Teknas distriktskontor.  
 

 
Tekna Ung Østfold 
Tekna Ung ble etablert i september 2017, og består av medlemmer fra de tre avdelingene i 
Østfold. Lars Aage Gade-Sørensen fra Tekna Nedre Glomma avdeling har vært leder for 
gruppen. DK-Østfold er sekretær for gruppen. Tekna Ung har ikke hatt noen møter i 2021. Det 
skyldes både begrensninger på grunn av smittevernrestriksjoner og generelt lav interesse. 

 

 
Felles styresamling for avdelingsstyrene i Østfold 

Det har ikke vært gjennomført felles styresamlinger for avdelingene i Østfold. Det har vært 
vanskelig å samles som følge av smittevernregler. Det har heller ikke vært så stort behov for 
samarbeid med begrenset adgang til å gjennomføre arrangementer. 

 

 

 

1.4 Sentrale tillitsvalgte og deltakelse på sentrale møter i 2020  
 

Deltagelse på sentrale møter: 

Forberedende møter til R-møtet. Det ble avholdt tre digitale forberedende møter før R-møtet. 
Marot Tømmerås og Ottar Nøkleby deltok. På henholdsvis to og ett møte hver seg.  

R-møte, 12 – 13 juni 2002.  Møtet ble gjennomført digitalt. Ottar Nøkleby og Marit Tømmerås 
deltok fra avdelingen.  

Avdelingsledermøtet. 15 – 16 oktober  Møtet ble gjennomført fysisk på Lillestrøm. Marit 
Tømmerås deltok fra avdelingen 

 

Sentralt tillitsvalgte: 

Marit Tømmerås er leder for valgkomiteen til avdelingssiden 

Svein-Erik Svendsen er vara til kontrollkomiteen for R-møtet 

 

2.0  Avdelingen 
 
2.1    Aktiviteter i regi av avdelingen 
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Også 2021 ble spesielt som følge av  Covid-19 og smittevernstiltak. Det har derfor vært 
vanskelig å gjennomføre mange av de arrangementene vi ønsket. Avdelingene har gjennomført 
fem arrangementer.  Aktivitetene gjennomført er gitt i tabell 2.1. Planlagte, men avlyste 
arrangementer er også gitt i tabellen. Dersom vi ikek var blitt hindret av smittevernsituasjonen, 
ville det blitt planalgt flere arrangementer.  

Tabell 2.1: Planlagte og gjennomførte aktiviteter i regi av Tekna Nedre Glomma avdeling i 2021.  

Tittel Dato i 2021 Antall  Arrangør Kategori 
Gjennomførings-
type 

Avlyst - Skidag i Kjærringåsen Februar   
Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

Avlyst - Digital ølsmaking Mars   
Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Digitalt 

Årsmøte 2021 Tekna Nedre 
Glomma avdeling avdeling 

23.03  29 
Nedre 
Glomma  

Tillitsvalgte og 
frivillighet 

Digitalt 

Avlyst – gruvetur til Askim 
eller Kongsberg 

September   
Økt rekrutterung til 
TEKNA fagene 

Oppmøte 

Klatring på grensen 25.09  146 
Nedre 
Glomma 

Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

Design Thinking i idé og 
innovasjonsarbeid. 
Medlemsskolekurs 

12.10  11 
Nedre 
Glomma 

Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

Bowling med familie og venner 23.10  47 
Nedre 
Glomma 

Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

Ølsmaking på Nøisom 12.11  36 
Nedre 
Glomma 

Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

AVLYST - Kjemisk juleverksted 11.12    
Nedre 
Glomma 

Økt rekruttering til 
Tekna-fagene 

Oppmøte 

 

 

 

 

 

2.2 Arrangementer i samarbeid med andre 
 

I tabell 2.2 er det vist arrangementer i samarbeid med andre. I tillegg til disse arrangementene, 
har Tekna sentralt gjennomført mange digitale arrangementer. Dette som en konsekvens av 
pandemi og restiriksjoner. Her har også medlemmer fra Nedre Glomma deltatt. 

 

Tabell 2.2 Arrangementer i samarbeid med andre 

Tittel Dato i 2021 Antall  Arrangør Kategori Gjennomførings-
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type 

Klatring på Grensen 25.09 146 
Nedre 
Glomma 

Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

Sopptur med Tekna Halden 26.09 45 
Halden 
avdeling 

Attraktive faglige og 
sosiale nettverk 

Oppmøte 

Regional Finale i First Lego 
League (FLL) 

13.11  Inspiria 
Økt rekruttering til 
TEKNA fagene 

Oppmøte 

Realfagsdagen 2021 15.11 160 
Avdelings-
fagrådet 
Østfold 

Økt rekruttering til 
TEKNA fagene 

Oppmøte 

 

 

 2.3 Medlemsskolekurs  
 

Oversikt over planlagte og gjennomførte medlemsskolekurs i Østfold er gitt i tabell 2.3 

Tabell 2.3 Planlagte og gjennomførte medlemsskolekurs i 2021 

Tittel Dato i 2021 Antall  Arrangør Kategori Gjennomføring 

Formidling som funker digitalt 18.02 58 Halden  Kompetanse Digitalt 

Design Thinking i ide og 
innovasjonsarbeid 

12.10 11 
Nedre 
Glomma 

Kompetanse Oppmøte 

AVLYST Hvordan bli en som 
folk lytter til 

09.11  Moss Kompetanse Oppmøte 

AVLYST Nettverksbygging 09.12  Halden Kompetanse Oppmøte 

 

 

2.4  Nærmere beskrivelse av en del av arrangementene 
 

Noen av de arrangementene som er listet opp i  tabellene over er nærmere omtalt på de 
etterfølgende sidene. Avdelingsfagrådets aktiviteter er omtalt i en egen Årsrapport.  

 

Årsmøte (digitalt) 23. mars  
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Årsmøtet ble gjennomført digitalt grunnet 
pandemien. Marit Tømmerås ble gjenvalgt 
som leder. Steinar Hurrød, Bjørn Steinar 

Børstad, Arne Grindheim ble takket av for 
sin mangeårige innsats i styret av Marit 
Tømmerås.  
 
 

 
 
 
Design Thinking i ide og innovasjonsarbeid 
12. oktober  
11 deltagere fant veien til Quality Hotell på 
Grålum denne ettermiddagen. Design 
Thinking er en svært aktuell 
innovasjonsmetodikk som brukes av mange 
ledende selskaper og universiteter over hele 
verden. Kursleder Merete H. Bognar ga de 
fremmøtte en innføring i metodikken i 
kombinasjon med praktiske øvelser. Et 
nyttig kurs for å lære mer om innovasjon og 
idearbeid.  

 
 
 
Kurset var sponset av avdelingene i Østfold 
og Teknas medlemsskole. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Klatring på Grensen 25. september 

Tekna Nedre Glomma arrangerte klatredag 
for Tekna-familier i Østfold. Store og små 
koste seg i klatreparken i Halden, hele 146 
fra Tekna var med. Vi grillet pølser og 
hamburgere til lunsj. Det ble en vellykket og 
solfylt dag, foreviget av fotografen Ottar 
Nøkleby . 
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Bowling 23. oktober 
 

 

Nedre Glomma avdeling arrangerte bowling 
med pizza på Sarpsborg Bowlingsenter. Et 
vellykket og populært familiearrangement 
som bør gjentas. Denne gangen var det 47 
som møtte opp, og som ble godt tatt hånd 
om av Teknas Arne Grindheim. 

 

 
Pizza og øl 12. november 
 
Fredag 12. november var det neste 40 
Tekna-medlemmer m/følge som fikk 
omvisning og prøvesmaking av øl på 
Nøisom på Øra utenfor Fredrikstad. Ølet 
smakte godt og omvisningen var interessant. 
For de fleste fortsatte kvelden på 
Bergsmann’s restaurant i sentrum av 
Fredrikstad. Arrangementet var så populært 
at vi planla en gjentagelse, men den ble  
 
 
 

 
 
 
stoppet på grunn av ny «corona-
nedstenging» 
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Regional First Lego League finale 13. november 
 

 
 
 
Regional FFL finale på Inspiria Science 
center 13. november  

Den regionale finalen i verdens største 
teknologi- og kunnskapskonkurranse for 
barn og unge, First Lego League, ble 
avholdt på Inspiria. The Brainmasters junior 
fra Varteig barne- og ungdomsskole vant 
Champion prisen i Sarpsborg, og går videre 
til den skandinaviske finalen i Ålesund 12. 
mars 2022. Charlotte Iversen fra Tekna 
Nedre Glomma avdeling delte ut en 
gavesjekk på kr. 5000 fra avdelingen til 
vinnerlaget. Avdelingen bidrar også med 
arrangementsstøtte. 14 lag deltok i 
konkurransen. Temaet for årets konkurranse 
var Cargo Connect.  

 

 

 

Realfagsdagen på Inspiria Science center 15. november  
Førsteklassinger med teoretisk matematikk fra Frederik II, Malakoff, Greåker og Halden 
videregående skoler deltok mandag på inspirasjonsdagen for realfag på Inspiria Science center. 
Her fikk de høre om alt det spennende og interessante de kan drive med hvis de velger studier 
innenfor realfag og teknologi etter videregående. Dagen ble avsluttet med et realfagshow med 
Andreas Wahl som var dagens konferansier. Avdelingsrådet Østfold sto bak arrangementet med 
god hjelp fra distriktskontorleder. Arrangementet fikk også god mediedekning. NRK 
Distrikssnyheter Oslo og Viken lagde et TV-innslag fra arrangementet. Leder av avdelingsrådet, 
Tor Morten Olsen ble intervjuet.  
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3.0     Økonomi 
Medlemmene betaler i dag en egen avdelingskontingent som legges til hovedkontingenten. 
Årsmøtene i avdelingene bestemmer selv størrelsen på denne kontingenten. Den varierer fra 144 
til 300 kroner i året, i gjennomsnitt 220 kroner. I Nedre Glomma ble avdelingskontingenten 
justert til 250 kroner på årsmøtet i 2017 og gjeldende fra 2018. Enkelte arrangementer blir også 
delvis fiannsiert ved at avdelingen søker og får støtte til aktiviteter fra Tekna sentralt, såkalte 
Samfunnsmidler.  

 

3.1  Avdelingen 
 
Tekna Nedre Glomma har søkt Tekna sentralt og benyttet disse midlene:  

 Kr. 25 000,- Regional FFL-turnering på Inspiria Science center 

Vi fikk også bevilget samfunnsmidler til kjemisk juleverksted og jernbanesenteret i gamlebyen, 
men arrangementene måtte utgå på grunn av smittevernrestriksjoner.  

 
3.2  Avdelingsfagråd og Tekna Ung  
 

Fagrådet har motatt støtte til realfagdagen 2021fra samfunnsmidler. 

Tekna Ung har ikke motatt støtte for noen arrangementer i 2021. 

 

3.3  Regnskap 2021 
 
                                 Org.nr. 997328701 

 

 

Avdelingens regnskap er et rent speilbilde av samtlige transaksjoner som er ført over nettbank i 
løpet av året. Det benyttes ikke noen kontantkasse. Fordi NG har samarbeid med de andre 
avdelingene, og hver avdeling legger ut for hele kostnaden ved egne arrangementer, kan betaling 
og returbetaling skje i forskjellige regnskapsår.  

Dette kan gi årsregnskapet en liten slagside på kostnadsiden eller inntektssiden.Budsjettet viser 
planlagt aktivitetsnivå, men pga. selv om enkelte arrangementer kan få stor grad av 
kostnadsdekning fra Tekna sentralt. Dermed kan nivå både for inntekter og kostnader bli mindre 
i regnskapet enn i budsjettet.. 

Regnskapet for 2021 bærer preg av at det har vært liten aktivitet pga. smittevernstiltak, slik at det 
ble et betydelig økonomisk overskudd. Det er ønskelig med høyere aktivitet og/eller lavere 
egenandel de neste årene, for å redusere egenkapitalen tilbake til det nivået som var før Covid-
19. 
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Oversikt over bilag gjøres tilgjengelig på forespørsel.Eget regnskap følger også som 
vedlegg til årsmøtepapirene. 
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4. Aktiviteter og budsjett  for 2022 
 
4. 1 Avdelingens aktiviteter 
Tekna Nedre Glomma avvdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles i fylke og kommuner. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas 
overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2020–2021, Teknas foreningspolitiske 
mål og verdigrunnlag. 

I tabellen under er avdelingens aktiviteter presentert i forhold til målsetningene i Teknas 
overordnede strategi, Tekna 2024. Avdelingene har prioritert fem av de syv innsatsområdene 
som avdelingene skal rapportere etter.  Tabellen inneholder både kurs, arrangementer og møter.   

Den første delen av 2022 ble sterkt påvirket av Covid-19 pandemien og aktivitetene ble 
begrenset i denne perioden.  

Tabell 4.1 Aktivitetsplan for Nedre Glomma 2022 

Arrangement  Måned Ansvarlig 

Bærekraftig utvikling   

Årsmøte, kåseri om nye proteinkilder Mars Tekna Nedre Glomma  

Økt rekrutering til Tekna-fagene   

Familiedag i Ytre Hvaler nasjonalpark August Tekna Nedre Glomma 

Regional finale FLL November Tekna Nedre Glomma 

Kjemisk juleverksted Desember Tekna Nedre Glomma 

Attraktive faglige og sosiale nettverk     

Skidag i Kjerringåsen  Februar Tekna Nedre Glomma  

Skøtedag med DNT vannsjø turskøytegruppe Februar Tekna Nedre Glomma 

Besøk i jernbanesenteret i Gamlebyen April Tekna Nedre Glomma 

Bobler og (snart) sommer Mai Tekna Nedre Glomma 

En dag i Haldenvassdraget. Via Ferrata og historisk -teknisk vandring 
i Brekke sluser 

Juni Tekna Nedre Glomma 

Klatring på grensen September Tekna Nedre Glomma 

Bowling Oktober Tekna Nedre Glomma 

Ølsmaking Oktober Tekna Nedre Glomma 

111-års feiring - middag November Tekna Nedre Glomma 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og god frivillige    

Årsmøte, digitalt  Mars Tekna Nedre Glomma 

Styremøter Løpende  

Møte med Hovedstyret Oktober DK-Østfold m.fl. 
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Deltakelse på Avdelingsledermøte  Oktober Tekna sentralt 

Felles styresamlinger i Østfold November Tekna Nedre Glomma 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 
  

Faglig foredrag fra bedrift(er)  Nedre Glomma avdeling 

Medlemsskolekurs, vår  DK 

Medlemsskolekurs, høst  DK 
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4. 2 Budsjett 2022  



 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteens forslag til kandidater til styret for 2022:  
 

Leder Marit Tømmerås Gjenvalg 1 år 

   

Resten av styret konstituerer seg selv 

  

Styremedlem 
 

Charlotte Iversen Gjenvalg 2 år 

Styremedlem 
 

Ottar Nøkleby Gjenvalg 2 år 

Styremedlem 
 

Stein Arne Slåtten Gjenvalg 2 år 

Styremedlem 
 

Chrsitell Solberg Gjenvalg 2 år 

Styremedlem 
 

Aud Helen Larsen Ikke på valg  

Styremedlem 
 

Lars Aage Gade-Sørensen Ikke på valg  

Styremedlem 
 

Marit Storløkken Ny 2 år 

Styremedlem Steinar Haug Ny 2 år 

  

Revisorer 

Arild Heie 
 

Gjenvalg 1 år 

Aage Kollen Gjenvalg 1 år 

  

Valgkomiteen 

Svein-Erik Svendsen 
 

Gjenvalg 1 år 

Espen Andersen Gjenvalg 1 år 




