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Årsberetning 2021
Avdelingen
Tekna Glomfjord avdeling består av Teknas medlemmer i Meløy kommune. Avdelingen har
et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Per 1.1.2021 hadde avdelingen 27 medlemmer, det samme som året før. Tekna hadde i
2020 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 6,3 %.

Styret
Styret har siden årsmøtet 2020 bestått av fire styremedlemmer:
Leder: Mari Melkevik (på valg)Nestleder: Hlynur Ingolfsson (på valg)
Styremedlem: Aleksander Gumos (ikke på valg)
Kasserer: Alexander Hammersgård (på valg)
Styret utenom leder konstituerer seg selv. Valgkomite velges hvert år.
Valgkomiteen har i 2020 bestått av Åge Johansen.
Valgkomiteens innstilling:
Leder: blir lagt frem på årsmøtet
Styremedlemmer (2): blir lagt frem på årsmøtet
Valgkomite: ingen innstilt.
Revisor: ingen innstilt.

Aktiviteter i 2020
Det ble avholdt ordinært årsmøte 26. februar med 5 oppmøtte og 9 fullmakter. Rafed
Hossain trakk seg fra sitt styreverv, og Aleksander Gumos ble valgt inn for to år. Alexander
Hammersgård ble gjenvalgt for et år.
Året har vært preget av den pågående koronapandemien, og det har ikke vært noen
aktiviteter lokalt i avdelingen i i 2020 grunnet dette. Det ble planlagt familiekveld på
Newtonrommet i Glomfjord i januar, men dette ble avlyst pga få deltakere. Det ble også
forsøkt gjennomført pizzakveld i november, men innskjerping av smitteverntiltak gjorde
dette umulig.
Vi ser likevel med glede at antallet streamede arrangement har økt kraftig som følge av
pandemien. Dette har vært en sak vi har fremmet i flere år, og som gir våre medlemmer et
helt nytt, kjempegodt tilbud man kan benytte seg av.
Vi har støttet innkjøp av forstørrelsesglass til Glomfjord barnehage, se regnskap for detaljer.

Vi tar selvfølgelig også gjerne imot innspill og forslag til arrangement for årene som
kommer. Vi planlegger å opprette kontakt med lokale NITO-medlemmer for å kunne tilby
felles arrangement, kurs etc.
Det ble gjennomført to styremøter i 2020.
Styrets leder har sittet i Fagråd Nord-Norge og har deltatt på et digitalt og et fysisk møte i
løpet av året. Styreleder og et styremedlem deltok på Avdelingsledermøtet som ble avholdt
på Teams i oktober. To av avdelingens medlemmer deltok på hovedstyrets dialogmøte
(fysisk) i Bodø i oktober.

Økonomi
Regnskap for 2020 samt budsjettforslag for 2021 er vedlagt. Foreningen har god økonomi.
Resultat:
Regnskapet endte på 58 915,95 kr i pluss. Av dette var 55 500 kr Samfunnsmidler som skulle
være utbetalt i 2019. Utgiftene har vært svært få pga lite aktivitet som følge av
koronasituasjonen.
Balanse:
Foreningen har pr. 31.12 75 564,03 kr på konto.
Annet / Kontobevegelser etter 31.12:
Kommentarer:
Forbruket vært betydelig lavere enn budsjettert pga ingen aktivitet som følge av
koronapandemien.
Det ble på avdelingsledermøtet 17. oktober vedtatt at felles digitale arrangement skal
finansieres med 3% av avdelingskontingenten. Vi følger dette vedtaket, og budsjetterer
derfor med dette. For Glomfjord avdeling utgjør dette ca 160 kr (basert på
avdelingskontingenten for 2020), en utgift styret ser på som svært liten i forhold til tilbudet
man får. Det digitale tilbudet til Tekna har blitt kraftig forbedret i 2020, og gir lik tilgang til
disse arrangementene for alle medlemmer uavhengig av hvor man bor.
Her er forslaget fra AU (som ble vedtatt):
Avdelingsledermøtet 2020 har kommet overens at avdelingene fra 2021 går sammen om en
felles organisering av digitale arrangementer. Tilbudet skal finansieres gjennom at hver
avdeling bidrar med 3% av sin lokale kontingent. Avdelingene oppfordres til å forankre sitt
bidrag i budsjettvedtaket for 2021.
Avdelingens medlemskontingent
Styret foreslår å holde avdelingskontingenten uendret i 2021, kr 210.

Vedteksendringer
Vi gikk i 2020 over til Teknas mønstervedtekter. Det er kommet et forslag til endring i år som
omhandler gjennomføring av årsmøtet digitalt. Vedlagt er styrets forslag til nye vedtekter.
Spørsmål kan stilles til styrets leder.

Handlingsplan 2021
Hva vi kan få til av arrangement i 2021, er selvsagt svært avhengig av hvordan pandemien
utvikler seg.
Arrangement

Tidspunkt

Årsmøte

18.03

Pizzakveld

Juni/juli

Bedriftsbesøk

Oktober/november

Kjemisk juleverksted Desember (antagelig digitalt som i 2020)

Regnskap Tekna Glomfjord, 2020
Regnskap
2020

INNTEKTER

Regnskap
2019

Avdelingskontingent

kr

5 318,00

Renter

kr

124,00

kr

303,00

kr

55 500,00

kr

20 324,39

-kr

0,05

kr

192,00

kr

60 941,95

kr

20 819,39

Egenandel arrangementer
Tilskudd (søknader/sponsing)
Andre / Øreavrunding
Sum inntekter

Regnskap
2019

KOSTNADER

Regnskap
2019

Årsfest
Bedriftsbesøk med bespisning
Kjemisk juleverksted
Pizzakvelder / Årsmøte

kr

293,55

kr

643,00

kr

670,00

kr

1 383,00

kr

56 623,41

kr

288,40

kr

57 875,36

58 915,95 -kr

37 055,97

Regnskap
2019

Regnskap
2019

Møtekostnader
Samfunnsmidler
Diverse kostnader(bank etc.)
Disponibelt
Sum kostnader

kr

Årsresultat

kr

2 026,00

Balanse
EIENDELER
Bankinnskudd og kontanter

kr

75 564,03

kr

16 648,08

Utestående fordringer

kr

-

Annet

kr

-

Sum eiendeler

kr

kr

Regnskap
2019

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

75 564,03

kr

75 564,03

16 648,08
Regnskap
2019

kr

16 648,08

Gjeld

kr

-

Annet

kr

-

Sum egenkapital og gjeld

kr

75 564,03

kr

16 648,08

Vedtekter for
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Glomfjord avdeling

§ 1 Formål
Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles på det lokale plan.
§ 2 Mandat og omfang
2.1. Mandat
Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid.
Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører medlemmene på
det lokale plan.
Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna underrettet om saker av
felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker hvor avdelingens syn
ønskes. Avdelingens aktiviteter skal bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan.
Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og organisere
et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte.
2.2 Omfang
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i Meløy
kommune i Nordland fylke.
§ 3 Organisasjon
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8.
3.1 Årsmøte
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal:
- godkjenne innkalling og dagsorden
- velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere
- registrere stemmeberettigede medlemmer
- behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
- behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver
- fastsette avdelingens kontingent
- behandle styrets forslag til budsjett
- behandle eventuelle foreningspolitiske saker
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- behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt
- foreta valg, som angitt nedenfor
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet avholdes digitalt
dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig.
Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks
uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling
vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er
tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring.
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av minst 10
medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og sted for ekstraordinært
årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene
minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet.
Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens medlemmer og
Teknas generalsekretariat.
Valg
Årsmøtet velger et styre for avdelingen, eventuelt med varamedlemmer. Lederen velges først og
særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år. Varamedlemmenes
funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6.
Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år.
Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. Teknas lover §
14.
Vedtak
Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På årsmøtet kan det bare fattes
vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen.
Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er angitt i disse
vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5. Også styremedlemmer har stemmerett. Ved
stemmelikhet besluttes den videre fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning.
Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til et annet medlem.
3.2 Styret
Avdelingens styre består av leder og to til fire øvrige styremedlemmer. Det er i tillegg anledning til
å velge inn to varamedlemmer.
Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene.
Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i
valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. Styret skal orientere
medlemmene om sin virksomhet.
Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med regnskap om forrige års
virksomhet, jf. Teknas lover § 12.
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Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i styret med tale- og
forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Vedtak på
styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret kan søke
veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for distriktskontorene.
§ 4 Økonomi
Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og behandles på
årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas lover § 23 og Teknas vedtekter for
kontingentens størrelse.
§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning
For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal være gjort
kjent i innkallingen. Vedtak om endring må godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig.
Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med samme vilkår som
vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to påfølgende årsmøter. Andre gangs
oppløsningsvedtak kan gjøres på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det
ordinære årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt av Teknas
hovedstyre.
Disse vedtekter er vedtatt på årsmøtet 26.02.2020 og godkjent av Teknas hovedstyre 05.06.2020 med hjemmel i Teknas
lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av årsmøtet 18.1.2012. Endringer av vedtektene kan bare
gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av Hovedstyret.
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