
 
 
 
 
 

 

Årsmøte 2022 –  Tekna Nord-Trøndelag avd. 

Sted: Teams og Stjørdal 

Tid:    2022-03-17 kl. 19.00 

Tidsplan: 

19:00  Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avd. 

 

Saksliste  
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av protokollfører og to medlemmer til å signere protokoll 

4. Registrere stemmeberettigede medlemmer 

5. Styrets årsberetning. 

6. Årsregnskap og revisors beretning. 

7. Styrets forslag til handlingsplan 

8. Fastsette avdelingskontingent for 2022. Styrets innstilling er å beholde dagens 

sats på kr 192. 

9. Styrets forslag til budsjett 

10.Valg av styrets leder og styremedlemmer. 

11.Valg av revisor med funksjonstid ett år. 

12.Valg av ett medlem til valgkomité. 

 

Ca kl 20:00 Årsmøtemiddag (hvis det er tilstrekkelig mange som møter fysisk) 



 
 

Årsberetning for 
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Styrets årsberetning for 2021 

 

Avdelingen 
 
Tekna Nord-Trøndelag avdeling består av Teknas medlemmer i kommunene som 
ligger innenfor grensene til det gamle Nord-Trøndelag fylke.  Avdelingen har et 
ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 
 
Per 31.12.2021 hadde avdelingen 794 medlemmer, mot 766 året før. Det har dermed 
vært en medlemsvekst på 3,7 %. Tekna hadde i 2021 en generell medlemsvekst 
blant ordinære medlemmer på 6,9 %. Avdelingen fikk 62 nye medlemmer, hvorav 20 
var nyinnmeldte, 15 var studentoverganger og resten var innflyttere. Avgangen var 
på 34 medlemmer, hvorav 9 ble utmeldt og resten flyttet ut. 
 
Ca. 27 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen 
er 48,7 år. Ca. 24 % er 37 år eller yngre. 
 
88,4 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 73,8 % i privat 
sektor (inkludert Spekter), 12,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 
10,4 % i statlig sektor. 1,3 % er selvstendig næringsdrivende, og 1,9 % har ukjent 
arbeidsgiver/sektor. 
 

Styret og tillitsvalgte 
 
Styret i Tekna NN avdeling har i 2021-2022 bestått av: 
 
Christian Oshaug   Styreleder* 
Knut Erik Fygle    Nestleder 
Ole Jørgen Bragstad  Kasserer/styremedlem* 
Lillbjørg Leirbekkhei  Styremedlem 
Maurice Samulski   Styremedlem* 
Lasse Fossen   Styremedlem 
Marit Støre Valen   Styremedlem* 
Toril Meistad    Styremedlem 
 
Øvrige verv: 
 
Valgkomité    Iver Nastad*, Simen Nygaard 
R-møtedelegater   Lillbjørg Leirbekkhei, Knut Erik Fygle 
Revisor    Renate Aassved* 
 
*Er på valg 
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2021 ble i likhet med 2020 et spesielt år for Tekna Nord-Trøndelag. Perioder med 
nedstengning av samfunnet som følge av Covid-19 har gjøre det vanskelig å 
planlegge for og å gjennomføre arrangementer med fysisk oppmøte. Aktiviteten har 
derfor vært langt lavere enn det vi hadde ønsket under normale omstendigheter. 
 
Avdelingen var representert på R-møtet 2021 ved Lillbjørg Leirbekkhei og Knut Erik 
Fygle. Pga smittesituasjonen ble møtet gjennomført digitalt over to dager 12. og 13. 
juni 
 
Avdelingen var representert ved Lillbjørg Leirbekkhei på avdelingsledermøtet på 
Lillestrøm 15. og 16. oktober, og Erik Solli deltok på Tekna Ung samling samme tid 
og sted. 
 
Styremøter er gjennomført digitalt (på Teams) og ved ett tilfelle ved fysisk oppmøte 
på Verdal 30. september 
 
Styret har vedtatt at det skal etableres en Tekna Ung avdeling i Tekna Nord-
Trøndelag. Erik Solli har påtatt seg denne oppgaven. 
 
Styret har i 2021 bevilget ca 75 000 kroner til innkjøp av et Lego Spike klassesett til 
Newtonrommet på Verdal. Hensikten er å fremme realfagsinteressen i Nord-
Trøndelag. Tekna NT eier formelt klassesettet, og har mulighet til å benytte utstyret til 
egne arrangementer utenfor Newtonrommets åpningstid. Det vil bli søkt om tildeling 
av samfunnsmidler fra Tekna sentralt for å dekke deler av kostnadene med 
innkjøpet. 
 
Gjennomførte arrangementer i 2021: 
Familiedag med 100 deltakere på Rypetoppen Adventurepark   
Ølsmaking med 33 deltakere på Stolt bryggeri  
Juleølsmaking med 12 deltakere på Steinkjer 
Årsmøtemiddag med 14 deltakere på Stjørdal 
Kurs «Hold magiske presentasjoner» med 25 deltakere på Stjørdal 
 

Handlingsplan for 2022 
 
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 
Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 
 
 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Tekna Nord-Trøndelag avdeling vil gjennom oppretting av Tekna ung avdeling 
arbeide for å øke engasjementet og medlemstilgangen i de yngre 
medlemssegmentene. 
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Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Tekna Nord-Trøndelag avdeling vil i samarbeid med Newtonrommet på Verdal 
gjennomføre et arrangement med bruk av Lego Spike i alle byene i Nord-Trøndelag i 
løpet av året. 
 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Tekna Nord-Trøndelag avdeling vil gjennomføre minst to familiearrangement i løpet 
av året (eks Rypetoppen, Namskogan), og minst to sosiale sammenkomster for 
medlemmene. 
 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Tekna Nord-Trøndelag avdeling skal være representert på avdelingsledermøter, 
hovedstyrets dialogmøter, R-møter og andre møter/samlinger som er relevante for 
avdelingsarbeidet. 
For å øke kompetansen til styret oppfordres alle styremedlemmene til å gjennomføre 
grunnopplæringskursene til Tekna. 
 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Tekna Nord-Trøndelag avdeling vil gjennomføre inntil to medlemsskolekurs i 2022 
 

Økonomi 
 
Se eget vedlegg for regnskap, balanse og revisors beretning for 2021. 
 
Avdelingens økonomi er god. Regnskapet viser at avdelingen har et lite underskudd 
på kr 1 987 i 2021. Det var budsjettert med et betydelig større underskudd, men lav 
aktivitet som følge av Covid-19 begrenset underskuddet. Avdelingens egenkapital er 
ved utgangen av 2021 kr 435 659. 
 



 
 
 
 
 

Budsjett for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2022  
    

INNTEKTER   
Budsjett 

2022 

Avdelingskontingent   130 000 

Renter   500 

Egenandel arrangementer   0 

Tilskudd (søknader/sponsing)   50 000 

Sum inntekter   180 500 

     

KOSTNADER   
Budsjett 

2022 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere   20 000 

Partner i arbeidslivet   0 

I et internasjonalt arbeidsliv   0 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi   50 000 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer   40 000 

Møte medlemmene der de er   90 000 

Være tydelig, samlet og åpen   0 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter   40 000 

Diverse kostnader   0 

Disponibelt   0 

Sum kostnader   240 000 

     

Årsresultat   -59 500 
 



Vedlegg 1 

 

 

  



Vedlegg 2 

 

 

 

 

  

  



Vedlegg 3 

 

 

  

  



Vedlegg 4 

 

 

 

 

 Kommentar.  

I 2020 gjennomførte TEKNA N-Tr en samfunnsdebatt med politikere og andre aktører innen 
samferdsel vedrørende Trønderbanen. Dette er samfunnsmidler TEKNA sentralt har gitt avd N-Tr 
med. Utgiftene ifb med arrangementet er i regnskapet for 2020. Tekna avd N-Tr har fått 25 000,- i 
samfunnsstøtte for dette arrangementet. 



Vedlegg 5 

 

 

Årsmøtemiddag for de som sogner til Verdal 5 stk a 600 kr, totalt 3000,-. 

 

  



Vedlegg 6 

 

 

Årsmøtemiddag for de som sogner til Steinkjer 6 stk a 600 kr totalt 3600,-. 

  



Vedlegg 7 

 

 

 

  

  



Vedlegg 8 

 

Kommentar: Avregning kontingent 1. trt 2021’ 

  



Vedlegg 9 

 

 

Kommentar: Årsmøtemiddag for de som sogner til Stjørdal 9 stk a 600kr, totalt 5400,-. 



Vedlegg 10 

 

Kommentar: Ref styrevedtak har Tekna avd N-Tr invistert i Legospike som disponeres av 
Newtonrommet på Verdal. Det er utarbeidet en egen avtale ift hva Tekna skal få igjen for denne 
invisteringen.  



Vedlegg 11 

 

  



Vedlegg 12 

 

 

 

 

  

  



Vedlegg 13 

 

 

 

Kommentar: Leie av møtelokale samt bespisning for styre ifb med styremøte på Verdal 30.9.2021. 

  



Vedlegg 14 

 

 

Kommentar: Familiedag 26.9.2021. Totalt var det 106 deltagere på denne dagen.  

 

  



Vedlegg 15 

 

 

 

 

  

  



Vedlegg 16 

 

 

 

Kommentar: Utlegg Tog til styremøte Verdal Christian Oshaug  



Vedlegg 17 

 

 



 

Vedlegg 18 

 

  



Vedlegg 19 

   

 

Kommentar: Dekning Taxi hjem fra ølsmaking 2 personer Stjørdal totalt kr 446.  



Vedlegg 20 side 1/2 

  

 

 



Vedlegg 20 siden 2/2 

  



Vedlegg 21 side 1/2 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 21 side 2/2 

 

Kommentar. Kvittering øl innkjøpt til ølsmaking Steinkjer totalt kr 2933.  



 

Vedlegg 22 

 

 

Kommentar: Utlegg taxi hjem fra ølsmaking Steinkjer  



Vedlegg 23 

 

 

Kommentar: Regning foredragsholder ølsmaking Steinkjer samt innkjøp av en type øl til smakingen. 



Vedlegg 24 

 

 

Kommentar: Utlegg ifb med mat og bestikk ølsmaking Steinkjer 02.12.2021. Totalt 3455,50,- 

  



Vedlegg 25 

 

Kommentar: Utlegg taxi hjem fra ølsmaking Steinkjer.  



 

Vedlegg 26 

 

 



Vedlegg 27 

 



Vedlegg 28 

 


