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Styrets årsberetning for 2022 

Avdelingslederen har ordet 

 
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.november 2022 hadde avdelingen 146 medlemmer, mot 140 1. desember i 2021. 
 

Vi fikk organisert og fullført flere aktiviteter i år; både til medlemmer og til 

forhåpentligvis fremtidsmedlemmer. 2022 har vært et aktivt år! 

Vi har planlagt og fullført for videregående lærere et arrangement såkalt 

«Researcher´s night» ved NTNU i Trondheim for interesserte undervisningspersonell 

og elever fra 3.året. Reportasjen kan dere lese mer om i vedlagt linken: 

https://www.auraavis.no/sunndalelever-i-trondheim-pa-forskingskveld/s/5-5-416617 

 

Arrangementet elevene deltok på inneholdt foredrag, labbesøk, stands med 
realfagrelevante temaer, og en premieutdeling på slutten. Det var Tekna P gruppen 
på Hydro og vi i Tekna Sunndal som sponset turen gjennom middag på Egon og 
hotellovernatting på Scandic Lerkendal slik at elevene fikk mulighet til å delta på 
dette arrangementet. 

– Vi lærte mye om ulike studieretninger, og fikk muligheten til å bli kjent med deler av 
Gløshaugen. Vi fikk snakket med mange forskere og professorer om valg av 
studieretninger og muligheter på NTNU, opplyser elevene. 

På arrangementet så de blant annet foredrag om knallkjemi, havets undrer og 
energiutvinning. På Labbesøket fikk de info om studiet «Arkitekt» og fikk også prøvd 
seg i «den digitale sandkassen». 

Oliver Gundersen var én av elevene fra Sunndal, og han fikk spesielt skryt for sine 
kreative ferdigheter innenfor byplanlegging. 

NTNU avsluttet også kvelden med et knakende fyrverkerishow. 

– Vi takker Tekna P/Sunndal for denne flotte muligheten som vi fikk, sier elevene. 

Vi har også lagt til rette med reparasjon av fem stk. 3D-printere ved Sunndal 
ungdomsskole og Sunndal videregående skole, kjøpte inn forbruksmateriell til 
kodeklubben og 3D printere. Vi fikk organisert kodeklubb ved Sunndal folkebiblioteket 
samt lekser hjelp til elevene ved Sunndal ungdomskolen.  
 
For medlemmer har vi laget til rette med et kurs om tema «Gode verktøy for den 
vanskelig og viktige samtalen» med Jan-Martin Berge» i november 2022. Det ble 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.auraavis.no%2Fsunndalelever-i-trondheim-pa-forskingskveld%2Fs%2F5-5-416617&data=05%7C01%7CLeda.Moxnes%40hydro.com%7Cf61ae573e04f4a5c1fba08dab1980a8a%7Cbc1d89914a284552abc1ace7ae108274%7C0%7C0%7C638017563820729291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mjMgq43OsLhXPXdJpHUb9s%2Bji8Pxg2vsIL5m8vB2NKk%3D&reserved=0
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servert tapas ved kurset og det ble en fin mulighet for å knytte nye kontakter mellom 
de påmeldte medlemmer. Til sammen ble det 15 medlemmer under dette kurset. Vi 
fikk også godt samarbeid med AKAN Hydro som sendt inn en deltagere til vårt kurs. 
Mot, samarbeid og omtanke er verdier som er dyrket i Sunndal avdeling. 
 
2022 hadde vi også et spleiselag/ digitalt arrangement med Tekna sentralt om tema 
«Champagne/Bobler». Det ble en fin anledning for å eksperimentere franske, 
australske og tyske viner og andre nyheter i lag med en profesjonell kursleder. Dette 
var et gøy praktisk kurs som samlet våre interesserte medlemmer.  
 
Vi fikk også støttet vår årlig innsats siden 2013 og har derfor fullført vår 9.utgave av 
Forskerfabrikken sommerskole for unge i alderen 10-12 år ved Newton senteret i 
Sunndal. Dette foregikk i ukene 26 og 33/2022.Neste år skal vi ha en spesiell 
markering ifm. 10 årsjubileum i dette initiativet. 
 
Den 17. november 2022 fikk styret fullført et bedriftsbesøk ved Brunvoll Maritime i 
samarbeid med Tekna Molde styret. Det var til sammen 18 deltagere fra vårt regionen 
i Møre og Romsdal og vi avsluttet bedriftsbesøket med et felles sosialt arrangement 
på Sabrura Roseby. Medlemmene satt stor pris på felles bedriftsbesøket. 
 
Vi fikk representasjon under dialogmøte med hovedstyret i Trondheim og ble 
representert i Oslo under avdelingsledere møte. Vi takker Kjell Arne Nerland for 
deltagelse i dette møtet. Der ble Nerland i kontakt med Tekna presidenten og fikk 
bringe en invitasjon til å besøke oss i Sunndal ila 2023. I periode 2022-2023 skal vi 
feire Tekna Sunndal sitt 70 årsjubileum og det vil være organisert nye seanser i den 
kommende året. Det er bare å glede seg! 
 
Vi har søkt i år 7 Samfunnsmidler prosjektet, men har per dagens dato ikke fått noe 
svar ennå. Vi venter spente på bevilgning!   
 
Styret jobber videre for å øke realfagsinteressen blant barn og unge i Sunndal, 
Surnadal og Rindal. Det er mange prosjekter som er adressert ungdommer i Sunndal. 
 
 
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 2022. 
  
 

Med vennlig Hilsen, 

Leda Moxnes (sig) 

Leder Tekna Sunndal avdeling 2022 


