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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.  



Regnskap Tekna Glomfjord, 2020

INNTEKTER

Regnskap 

2020

Regnskap 

2019

Avdelingskontingent 5 318,00kr      

Renter 124,00kr         303,00kr         

Egenandel arrangementer

Tilskudd (søknader/sponsing) 55 500,00kr    20 324,39kr    

Andre / Øreavrunding 0,05-kr            192,00kr         

Sum inntekter 60 941,95kr    20 819,39kr    

KOSTNADER

Regnskap 

2020

Regnskap 

2019

Årsfest

Bedriftsbesøk med bespisning

Kjemisk juleverksted 293,55kr         

Pizzakvelder / Årsmøte 643,00kr         670,00kr         

Møtekostnader

Samfunnsmidler 1 383,00kr      56 623,41kr    

Diverse kostnader(bank etc.) 288,40kr         

Disponibelt

Sum kostnader 2 026,00kr      57 875,36kr    

Årsresultat 58 915,95kr    37 055,97-kr    

Balanse

EIENDELER

Regnskap 

2020

Regnskap 

2019

Bankinnskudd og kontanter 75 564,03kr    16 648,08kr    

Utestående fordringer -kr              

Annet -kr              

Sum eiendeler 75 564,03kr    16 648,08kr    

EGENKAPITAL OG GJELD

Regnskap 

2020

Regnskap 

2019

Egenkapital 75 564,03kr    16 648,08kr    

Gjeld -kr              

Annet -kr              

Sum egenkapital og gjeld 75 564,03kr    16 648,08kr    



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) 

 

 

 

 

 




