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Styrets årsberetning for 2021 

Avdelingslederen har ordet 

 

Tekna Sunndal avdeling tross utfordringer som pandemien har gitt i periode 2020-2021 
har arbeidet for å lage et så variert tilbud for sine medlemmer og lokalt samfunnet som 
mulig. 
 
Tekna Sunndal avdeling består av Teknas medlemmer i Sunndal, Surnadal og Rindal 
kommune. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles lokalt. 
 
Per 1.desember 2022 hadde avdelingen 140 medlemmer, mot 135 1. desember i 2020. 
 
Vi i styre hadde en pause i Q1-Q2 2021 men fikk «full gass» under Q3-Q4 og avsluttet 
2021 med to leverte 3D printere til Sunndal videregående skole. Dette foregikk den 4. 
desember 2021 ved selv skolen. Link til reportasjen er vedlagt for mer info.  
 
Vi har også lagt til rette med reparasjon av tre 3D-printere ved Sunndal ungdomskole 
og fikk organisert kodeklubb ved Sunndal folkebiblioteket samt lekser hjelp til elevene 
ved Sunndal ungdomskolen.  
 
Vi har planlagt og fullført for videregående lærere et digitalt arrangement såkalt 
«Researcher´s night» ved NTNU i Trondheim.for interesserte undervisningspersonell.  
 
For medlemmer har vi laget til rette med et kurs om tema «Design Thinking» i 
november 2021. Det ble servert tapas ved kurset og det ble en fin mulighet for å knytte 
nye kontakter mellom de påmeldte medlemmer. Til sammen ble det 16 medlemmer 
under dette kurset. Vi fikk også god PR under en reportasje om tema ved Aura avis. 
Se vedlagt link for mer info.  
 
I 2021 hadde vi også et spleise lag/ digitalt arrangement med Tekna sentralt om tema 
«Champagne/Bobler». Det ble en fin anledning for å eksperimentere franske og tyske 
viner og andre nyheter i lag med en profesjonell kursleder. Dette var et gøy praktisk 
kurs som samlet flere av våre medlemmer i Tekna ung.  
 
Vi fikk også støttet vår årlig innsats siden 2013 og har derfor fullført vårt 9.utgave av 
Forskerfabrikken sommerskole for unge i alderen 10-12 år ved Newton senteret i 
Sunndal. Dette foregikk i ukene 26 og 33/2021. 
 
I oktober 2021 fikk styret fullført en strategisk helg møte mht. å søke midler for 
Samfunnsprosjekter i 2022. Vi fikk fire positive svar til seks av våre søknader. Mer info 
om opplegget vil bli publisert i eget digitalt brev i 2022 samt vil bli presentert under vårt 
årsmøte som vil finne sted den 24.3.2022 kl. 19:00 ved Hydro Velferdshuset.  
 
Styret jobber videre for å øke realfagsinteressen blant barn og unge i Sunndal, 
Surnadal og Rindal. 
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Jeg benytter også anledning for å takke våre pensjonister Per Utne, Ola og Gunhild 
Jakobsen, Gunnar Olav Furu, Davur Jakobsen og Aksel Aarflot og samarbeidspartner 
som også i år har stilt opp hver eneste uke under skoleåret som leksehjelpere på 
Sunndal ungdomsskole.  
 
 
Jeg er virkelig imponert over deres lyst og styrke i arbeidet med ungdommene.  
Heldig ungdommer som får et så godt tilbud ila skoleåret i Sunndal! 
 
Til slutt ønsker jeg å takke hele styret for ideene, arbeidet ifm. å søke nye prosjekter 
og innsatsen ila 2021. 
  
 
 
 

Med vennlig Hilsen, 

Leda Moxnes (sig) 

Leder Tekna Sunndal avdeling 2021 


