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Prioriterte oppgaver for 2018 

Tekna Bergen avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i 

Bergensområdet. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede 

strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan 2018–2019, Teknas foreningspolitiske mål og 

Teknas verdigrunnlag.  

 

Tekna Bergen avdeling er for 2018 tildelt samfunnsmidler for ett prosjekt som Tekna sentralt 

støtter med kr. 60.000,-. Dette prosjektet er samfunnsmidler til Inspirasjonsdag for realfag for 

elever i videregående skole. 

 

De prioriterte oppgavene for 2018 er et styringsverktøy for Bergen avdeling og er utformet 

etter realistiske mål som avdelingsstyret mener kan gjennomføres. 

 

Partner i arbeidslivet 

Tekna Bergen avdeling vil 

• Være et samlingspunkt for alle Tekna-medlemmer i alle aldersgrupper, også de 

som står uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen. 

• Initiere til møter vedrørende lønns- og interessearbeid sammen med LiU (Lønns- 

og interesseutvalget)  

• Støtte tillitsvalgte i bedriftsgruppene i Bergen og omegn. 

• Videreføre Møteplassen/aktuelle arrangement for arbeidssøkende medlemmer. 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Tekna Bergen avdeling vil  

• Arrangere kurs, faglige møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk for medlemmene 

som er både relevant og tverrfaglig 

• Samarbeide med andre organisasjoner i Bergensregionen (NTVA, Innovasjon 

Norge, Bergen Næringsråd, NITO, NAV, Bergen Teknologioverføring (BTO) med 

flere) 

 

I et internasjonalt arbeidsliv 

Tekna Bergen avdeling vil 

• Arrangere engelskspråklige arrangement 

• Framsnakke den norske modellen 

 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

Tekna Bergen avdeling vil 

• Jobbe aktivt med å vekke interessen for realfag hos barn og unge ved blant annet å 

arrangere Inspirasjonsdag realfag for elever i videregående skole. 

• Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått, verdsatt og 

benyttet 

• Vise at teknisk og naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å skape 

arbeidsplasser og for å løse og forebygge miljøproblemer 
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Bidra til å løse samfunnets utfordringer 

Tekna Bergen avdeling vil 

• Arrangere informasjons- og fagmøter som tar opp utfordringer i Bergen og omegn 

• Stimulere til gründer- og entreprenørskap i Bergen og omegn 

• Bidra aktivt i samfunnsdebatten 

 

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 

Tekna Bergen avdeling vil 

• Bidra til at Teknas medlemstilbud er attraktivt fra student til pensjonist 

• Rekruttere og bevare medlemmer og samle alle som har eller holder på med en 

teknisk naturvitenskapelig utdanning 

• Utvikle tilbud med utgangspunkt i medlemmenes behov, spesielt for yngre 

medlemmer gjennom Tekna Ung og Tekna Student 

• Utvikle tilbud for medlemsberettigede uavhengig av hvilken tilknytning de har i 

arbeidslivet 

• Iverksette tiltak for å mobilisere frivilligheten i foreningen 

• Bidra med å bygge merkevaren Tekna og synliggjøre Tekna i Bergensregionen 

• Delta på sentrale og regionale møter  
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Budsjett 2018 
 

INNTEKTER 
Budsjett 2018 

Avdelingskontingent 1 200 000,- 

Renter 13 000,- 

Egenandeler arrangement 200 000,- 

Tilskudd (søknader/sponsing) 60 000,- 

Sum inntekter 1 473 000,- 

  

UTGIFTER  

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 160 000,- 

Partner i arbeidslivet 160 000,- 

I et internasjonalt arbeidsliv 13 000,- 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 250 000,- 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 20 000,- 

Møte medlemmene der de er 600 000,- 

Være tydelig, samlet og åpen 50 000,- 

Drift av avdelingen 220 000,- 

Sum utgifter 1 473 000,- 

 
 

Resultat 0,- 

 




