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Årsmøte Tekna Gjøvik avdeling,  
16. februar 2018 

 

DAGSORDEN 
 

 
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  

2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 

3. Registrere stemmeberettigede medlemmer 

4. Behandle styrets årsberetning for 2017. 

5. Behandle styrets årsregnskap for 2017 med revisorberetning 

6. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2018 

7. Fastsette avdelingskontingent for 2018  

8. Styrets forslag til budsjett for 2018 

 

9. Forslag til vedtektsendring 

10. Eventuelle innkomne saker 

11. Valg 

• valg av leder for ett år 

• valg av nye styremedlemmer for 2 år 

• valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

• valg av revisor og vararevisor for 1 år  

• valg av valgkomité med tre medlemmer, herunder leder for et år 

• Valg av representanter og vararepresentanter til Teknas representantskapsmøte* 
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AVDELINGSLEDERNE HAR ORDET 

 

TEKNA GJØVIK AVDELING 2017 
 

Styret har i 2017 prøvd å lage et så variert tilbud for sine medlemmer som mulig; noe vi mener vi har 

lykkes med. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid både med Lillehammer og Hedmark 

avdelinger gjennom Fagrådet og om felles sosial arrangementer.  

 

Samarbeidet med Lillehammer og Hedmark avdelingene skaper gode vilkår for både faglige og sosiale 

arrangementer. Dette gir oss muligheter til å delta på et mangfold av kurs fra Medlemsskolen, og 

muligheten til å foreta og gjennomføre bedriftsbesøk enklere. Av de sosiale arrangementene har Peer 

Gynt-turene blitt etablert som et fast innslag. Vi ønsker å knytte sterkere bånd mellom våre avdelinger 

her på Innlandet, noe som skal oppnås gjennom etablering av faste møteplasser gjennom styreåret.  

 

Vår avdeling har også gjennomført både faglige og sosiale aktiviteter på egenhånd, der et av de mest 

populære og etterlengtede arrangementet må sies å være det tradisjonelle rakfisklaget på Vollumfjøset. 

Av faglige arrangementer har vi hatt stor suksess, spesielt med foredraget om temaet «Kunstig 

intelligens» som hadde 100 påmeldte.  

 

Som tidligere år, har avdelingens største prosjekter vært knyttet til aktiviteter som rekrutterer til 

realfag. I tillegg til FIRST LEGO League-arrangementene har avdelingen bidratt til kodeklubb-

aktiviteter i samarbeid med Verkstedet på Fyrverkeriet, og det ble arrangert en teknologikveld for barn 

og voksne under Forskningsdagene i samarbeid med NTNU og Verkstedet.  

 

Min tid i styret i Tekna Gjøvik avdeling går nå mot slutten, og jeg ønsker å takke for tiden jeg har hatt 

og tilliten jeg har blitt vist. Jeg har gjennom vervet mitt møtt mange flotte mennesker og fått mulighet 

til å være med på å gjennomføre mange gode prosjekter og aktiviteter. Jeg ønsker det kommende 

styret lykke til, med full tillit til at dere vil fortsette det gode arbeidet.  

 

Til slutt vil jeg få takke alle i styret for et godt og konstruktivt samarbeide i året som gikk. En spesiell 

takk går til vår DK-leder Berit Hvoslef Dahl, vi hadde ikke greid oss uten deg!  

 

 

 

 

Anne Kristin Kvitle 

avdelingsleder  
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Styrets beretning  
 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. Møtene har som tidligere vært brukt til å 

planlegge kommende aktiviteter, gjennomgang og kommentering av policy-dokumenter fra 

Hovedstyret samt R-møte forberedelser. Det ble holdt et felles møte med styreledere og 

nestledere i de andre Mjøsavdelingene på Biri i november.  

 

Foreningspolitisk arbeid 

Dialogmøte med hovedstyret  

ble avholdt i april på Lier Gård i Ringsaker. Her deltok styremedlemmene fra alle avdelingene 

i Hedmark og Oppland. Viktigste saker der var det forestående R-møte i 2017 på Hamar. Fra 

Gjøvik avdeling deltok Anne Kristin Kvitle, Camilla Lindgren og Inger Kristine Liodden. 

 

R-møte 2017  

ble avholdt på Scandic Hamar i juni. Her deltok Anne Kristin Kvitle og Kristine Liodden. 

Lokalavdelingene i Hedmark og Oppland sto ansvarlig for det kulturelle programmet og fikk 

mye skryt for programmet fredag på Domkirkeodden under Middelalderdagene med 

omvisning og vakker sang i Hamardomen.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   Fra R-møtet i Hamar. Foto: Mikkel Moe, Tekna 
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Avdelingens vårsamling  

ble holdt april, her deltok Anne Kristin Kvitle. 

 

På Avdelingsledermøtet  

oktober 2017, her deltok Anne Kristin Kvitle og Camilla Lindgren. 

 

Landssamling for Tekna Ung 2017 

her deltok Camilla Lindgren.. 

 

Introduksjonskurs for tillitsvalgte 

i november på Biri ble streamet fra Oslo, deltok Camilla Lindgren og Kristine Liodden 

 

Arrangementer 

Følgende medlemsarrangementer ble avholdt i 2017 inndelt etter 2020-malen til Tekna sentralt: 

Tydelig. Samlet og åpen – foreningspolitisk aktivitet 

 Årsmøte på Gjøvik Glassverk     25 medlemmer + ledsagere. 

 

Kompetanse / fag 

 Besøk på Hexagon Ragasco  Sted: Raufoss  20 påmeldt 

 Kunstig intelligens – foredrag  Sted: NTNU i Gjøvik 101 påmeldt 

 Besøk hos Tine meierier  Sted: Brumunddal 14 påmeldt 

 

Realfag og teknologi – sosialt og faglig 

Teknologikveld for barn og voksne på NTNU under Forskningsdagene 100 påmeldt 

First Lego League turnering Innlandet Sted: NTNU  20 lag påmeldt 

Julekjemi – og fysikkverksted med PR Sted: NTNU  12 barn 

 

Møte medlemmene - sosialt 

 Olivenoljekurs    Sted. Gjøvik  13 påmeldt 

 Prakthager og spiselige hager  Sted: Bøverbru  13 påmeldte 

 Kurs i løpeteknikk   Sted. Gjøvik  9 påmeldt 

 Sykkelmekking    Sted. Gjøvik  10 påmeldt 

 Klatrekveld over 2 kvelder  Sted: Gjøvik  4 påmeldt 

 Peer Gynt ved Gålå-vatnet – fellesprosjekt    14 deltakere 

Rakfisklag på Vollumfjøset  Sted: Bøverbru  41 medlemmer + ledsagere 

Kvinnenettverk ble ikke arrangert i 2017. 

 

TILBUD FRA TEKNAS MEDLEMSSKOLE 

Medlemsskolen: Hvordan bli mer kreativ   Sted: Hamar 

 Medlemsskolen: Bli bevisst på egen kompetanse  Sted: Lillehammer 

 Medlemsskolen: Hvordan lykkes med innovasjon  Sted: Gjøvik 

 Medlemsskolen: Økonomi for ikke-økonomer   Sted: Lillehammer 

Medlemsskolen: Pensjon – en viktig del av dine arbeidsvilkår Sted: Biri 

Medlemsskolen: Kunsten å samarbeide i flate organisasjoner  Sted: Hamar 

 

Busines E-mails in English  Sted: Gjøvik  dessverre avlyst  
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Alders-fordeling ordinære

Aldersfordeling avdeling

Medlemsutvikling 
 

Medlemsmassen har hatt en jevn stigning de siste 10 årene, og Tekna Gjøvik avdeling hadde ved 1/1- 

584 medlemmer. Dette er en netto økning siste år på 5,6 %.  Tekna generelt hadde en medlemsøkning 

i fjor på 1,9 %. 

I medlemstallet skjuler det seg 18 nyinnmeldte, 11 studentoverganger, 25 som er tilflyttet. mens det er 

10 medlemmer har flyttet fra vår avdelingen og 13 medlemmer som er døde eller utmeldt. 

 

168 medlemmer er i kategorien Tekna Ung, dvs. under 37 år.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over geografisk spredning av medlemmene våre: 

 
 
  

Etnedal; 2

Gjøvik; 294

Gran; 45

Jevnaker; 26

Lunner; 51

Nord-Aurdal; 11

Nordre Land; 13

Søndre Land; 11

Sør-Aurdal; 5

Vang; 9

Vestre Toten; 54
Østre Toten; 56

Øystre Slidre; 4

Annet1/Uoppgitt; 3

Gjøvik
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Fordelt på fag jobber våre medlemmer innenfor følgende fagretninger: 

 

 
 
Av avdelingens 584 medlemmer er 512 personer yrkesaktive. Her ser man fordelingen på fagretningen 

og sektor: 
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Tekna Yrkesaktive på sektor 13,5 %5,3 %5,1 %70,8 %0,5 %

Avdeling yrkesaktive på sektor 16,2 %11,5 %1,6 %66,2 %0,8 %
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Samfunnsprosjekter 

 

Avdelingen fikk følgende tildeling av Teknas samfunnsmidler i hhv 2017: 

 

SAMFUNNSMIDDELPROSJEKT 2017 
 First Lego League Innlandet 2017 fikk innvilget kr. 60.000. 

 First Lego League Jr. 2017  fikk innvilget kr. 30.000 

 Oppstart av Kodeklubb i Gjøvik fikk innvilget kr. 30.000 

 
Alle prosjektene er gjennomført og innrapportert til Tekna. 

 

Avdelingen søkte, og fikk innvilget 4 prosjekter for 2018.  
SAMFUNNSMIDDELPROSJEKT 2018 

 First Lego League Innlandet 2018 fikk innvilget kr. 75.000. 

 First Lego League Jr. 2018  fikk innvilget kr. 50.000 
 Programmering LEGO Mindstorm fikk innvilget kr. 25.000 

Forskningsdagene, tema: Industri 4.0 fikk innvilget kr. 25.000 

 

 
Noen bilder fra realfagsprosjektene: 

     
 
Teknologikveld på NTNU under Forskningdagene. Barn og ildsjeler. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU 

 

       
 
Fra First Lego League turneringen Innlandet på NTNU. Foto: Kjell Are Refsvik, NTNU. 

 
FLL-prosjektene 

FLL er godt etablert på Gjøvik, der mange av lagene er gjengangere. Vi har de siste årene hatt 

2 parallelle turneringer, en juniorkonkurranse for barn opp til ti år og den ordinære 

turneringen for barn og unge i alder fra ti til seksten år. Årets tema var vann, der forsknings-

prosjektet til laget fra Stavsberg skole ble en av 10 nominerte kandidater til Scandinavian 

Innovation Award. Et juniorlag fra Brandbu TeknoLab reiser til Verdensfinalen i USA.  
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De tillitsvalgte i 2017 
 

Avdelingsstyret 

Navn    Verv   Valgt for Arbeidssted 

Anne Kristin Kvitle  Leder   2017  NTNU i Gjøvik 

Camilla Lindgren  Nestleder  2017 - 2018 Nammo Raufoss AS 

Klaus Brinch Hansen  Styremedlem  2016 – 2017 EAB Engineering AS 

Eli Rogneby   Styremedlem  2017 – 2018 Gjøvik videregående skole 

Inger Kristine Liodden  Styremedlem  2017 –   Hexagon Ragasco AS. 

Inger Katharina Gregersen Varamedlem  2017  Gjøvik kommune  

 

Revisorer og vararevisorer 

Frode Olufsen   Revisor   2015  Nammo 

Gerda Louise Nubdal  Vararevisor  2015  Benteler Alu. Systems 

 

Representanter til R-møte 

Anne Kristin Kvitle  1. representant  2017  NTNU i Gjøvik 

Camilla Lindgren  2. representant  2017  Nammo Raufoss AS 

 

Valgkomité 

Morten Strøyer Andersen Medlem  2017 

Alf Inge Tunheim  Medlem  2017 

Kristian Lium   Medlem  2017 

 

Kommentar: Valgkomiteen kom ikke i mål med et nytt styre til årsmøtet. Årsmøtet ga styret og 

valgkomiteen mandat til å supplere styret. det endelige styret ble først klart noen uker senere da Eli 

Rogneby kom inn for 2 år og Inger Kristine Liodden ble valgt til styremedlem for 1 år etter Anne 

Kristine Kvitle som hadde rykket opp til styreleder igjen. Inger Kristine har fungert som kasserer fra 

sommeren da hun overtok etter Mats Larsen. 

Valgkomiteen greide bare å finne 1 varamedlem så styret har vært litt underbemannet. 

 

Fagrådet for Innlandet 

Det de tre styrene som utgjør Fagrådet. Leder / nestleder utgjør arbeidsutvalg for rådet. Det var 

Styremedlem fra Hedmark avdeling, Nils Erik Asmundvaag som representerte fagrådet Innlandet på 

Faglig årsmøte i 2017 og han ble også valgt inn som representant fra fagsiden til R-møtet 2017. 

 

Sentrale verv 

Dag Waaler (NTNU i Gjøvik) gikk av som nestleder til hovedstyret ved R-møtet 2017 

Jan Riddervold, (Lillehammer avdeling) gikk ut av avdelingsutvalget ved årsmøtet til Avdelingene 

høsten 2017.  Det er p.t. ingen fra Hedmark og Oppland som sitter i sentrale styrer. 
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Samarbeidet mellom avdelingene i Hedmark og Oppland 

Det er et godt og nært samarbeid mellom de tre avdelingene og arrangementene i alle avdelingene er 

nesten uten unntak åpen for alle medlemmer. Gjøvik avdeling er den største avdelingen i Oppland, til 
sammenligning har Lillehammer 430 (5,1% vekst) og Hedmark avdeling 792 (4,8% vekst) 

medlemmer. 

 

Det har vært tungt å dra i gang arbeidet med Tekna Ung avdelingsvis, så styrene er enige om at man i 

stedet jobbe sammen i et felles Tekna Ung Innlandet. Fra 2018. 

 

Nedenfor er representantene fra Hedmark og Oppland på R-møtet i Hamar. 

 

 
Bak: Magne Johansen og Marija Radovanovic (Hedmark), Kristine Liodden og Anne Kristin Kvitle 

(Gjøvik), Jan Riddervold og Lars Kristian Dahl (Lillehammer). Foran: DK-leder Berit Hvoslef Dahl. 

 

Økonomisk situasjon og regnskap  

 

Årets regnskap viser at avdelingene har god økonomi, men sliter litt med utestående fordringer på 

samfunnsprosjektene som avregnes med Tekna sentralt. 

Når det gjelder egne arrangement har vi brukt langt mer enn det som ble budsjettert. Vi ønsker å ha 

gode tilbud til medlemmene, helst gratis, men kostbare arrangementer krever en egenandel.  

Rakfiskkvelden på Vollumfjøset som kom inn i kalenderen i år er et veldig populært arrangement som 
trekker mange medlemmer utgjør en stor utgift, her må man vurdere om egenandelen kan høynes noe. 

Takk til festkomiteen som sto for dette. 

Peer Gynt turen har også vært en suksess, inneværende år skal Lillehammer og Gjøvik dele 

kostnadene til buss uten Hedmark avdeling, men vi regner med å kunne fylle bussen allikevel. 
Juleverksted for barn er også populær, men styret ønsker at dette kan gjennomføres uten egenandel 

slik det gjøres i andre avdelinger. 

 

Avdelingen har hatt høy aktivitet i 2017 og den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende.  

 

Avdelingskontingent 2018 

Avdelingskontingenten for 2018 er 250 kr. Styret foreslår ingen endring i 2019.  

 

Budsjett 2018  

Forslag til budsjett følger som vedlegg. Styret legger igjen frem et budsjett med et lite underskudd. 
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Prioriterte oppgaver 2018 

 

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

Gjøvik og Vest-Oppland. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas  

overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan, Teknas foreningspolitiske mål og  

Teknas verdigrunnlag.  

Avdelingen ønsker å gi et variert faglig og sosialt tilbud til medlemmene. Avdelingen ønsker  

gjennom synliggjøring av Tekna og bevisstgjøring rundt foreningens medlemsfordeler å bidra til 

medlemsvekst. 

  

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere  

Tekna Gjøvik avdeling vil alene eller i samarbeid med andre avdelinger arrangere  

• Faglige møter,  

• Bedriftsbesøk  

• Kvinnenettverk  

 

Partner i arbeidslivet  

Tekna Gjøvik avdeling vil  

• velge kurs fra Medlemsskolen som er relatert til arbeidslivet  

 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi  

Tekna Gjøvik avdeling er opptatt av  

• Synliggjøring av teknologi og rekruttering til realfag gjennom arbeidet med:  

• FIRST LEGO League turnering for Innlandet  

• Kodeklubben  

 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer  

Tekna Gjøvik avdeling vil bidra som samfunnsaktør alene eller i samarbeid med Fagrådet  

• Arrangere åpne møter om aktuelle temaer  

• Levere høringsuttalelser i aktuelle saker  

• Bidra med medieinnspill i saker av interesse for foreningen og medlemmene lokalt  

 

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

Tekna Gjøvik avdeling vektlegger sosial nettverksbygging og vil arrangere:  

• Sosiale arrangement for medlemmer generelt  

• Sosiale arrangement tilpasset aldersgruppen Tekna Ung  

• Familiearrangement alene eller i samarbeid med Lillehammer og Hedmark avdelinger  

 

Internasjonalt arbeidsliv  

• Tilrettelegge for engelskspråklig deltakelse på arrangementer  



Status: Regnskap 2017/Budsjett 2017 og 2018

Tekna - Gjøvik avdeling

Inn Ut Inn Ut Inn Ut

Inngående saldo 31.12.2016 151 427,48              

Medlemskontingent 117 240,00              kr 110 000,00 kr 115 000,00

Renter og gebyrer 169,17                     44,00                       kr 0,00

Kopiering og porto  175,00                     kr 0,00

Årsmøte 6 900,00                  17 550,00                kr 10 000,00 kr 7 500,00

Styremøter 3 977,00                  kr 10 000,00 kr 15 000,00

Drift Fagråd 275,00                     kr 2 500,00 kr 2 500,00

Godtgjørelse delt sentrale møterRegionale/sentrale møter kr 3 000,00 kr 2 500,00

Medlemsarrangementer div. kr 7 500,00 kr 20 000,00

Hagedag 2 300,00                  6 850,00                  

Kunstig intelligens 2 413,25                  9 653,00                  

Olivenkurs 2 500,00                  

Rakfisk 9 600,00                  31 678,47                kr 12 000,00 kr 15 000,00

Juleverksted 600,00                     240,00                     kr 3 000,00 kr 5 000,00

Peer Gynt 5 110,00                  kr 5 000,00 kr 9 000,00

Bedriftsbesøk Tine kr 2 000,00 kr 2 000,00

Løpekurs

Klatrekurs

Teknologikveld 8 861,85                  12 704,70                

Tekna Ung kr 10 000,00

Samfunnsmidler - FLL 58 488,00                92 342,66                kr 30 000,00 kr 25 000,00

Samfunnsmidler - Kodeklubb  30 000,00                28 704,00                kr 10 000,00 kr 5 000,00

 Realfagssatsing/Newtoncamp kr 15 000,00 kr 10 000,00

Gave til FLL 2018 fra Powel kr 10 000,00

Forskningsdagene/tema: Industri 4.0 kr 5 000,00

Underholdning R-møte 2017 8 333,00                  kr 10 000,00

Diverse , rest egenandler 2016                1 500,00                  545,00                     kr 10 000,00

Sum 238 072,27              220 681,83              kr 110 000,00 kr 130 000,00 kr 125 000,00 kr 133 500,00

Driftsresultat 2017 17 390,44                -kr 20 000,00 -kr 8 500,00

Ny saldo 168 817,85kr           

Inngående saldo 151 427,48kr           

Driftsresultat 17 390,37kr             

Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018



 

Revidert DD.MM.ÅÅÅÅ 

 
 
 
 
 F o r s l a g  t i l  v e d t e k t s e n d r i n g  
 
 Fremmet på årsmøte 2018  
 

Tekna, Gjøvik avdeling  
 

Nåværende tekst: 
 
3.2 Styret 
Avdelingens styre består av leder og fem øvrige styremedlemmer. I tillegg velges 
to varamedlemmer.  
 

-----o0o----- 
 
Forslag til ny tekst: 
 
3.2 Styret 
Avdelingens styre består av leder og fire øvrige styremedlemmer. I tillegg velges 
to varamedlemmer 

--------o0o-------- 
 
Begrunnelse: 
4 + 1 er det som har vært praktisert i alle år og antakelig skyldes det at 5 er en 
skrivefeil. 
Dersom man skulle opprettholde 5 + 1 måtte man samtidig legge inn en setning om at 
ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
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