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Styrets årsberetning for 2015 

Avdelingslederen har ordet 

Kjære medlemmer, 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. 
Foreningen hadde ved siste årsskifte over 70 000 medlemmer med ulik bakgrunn innenfor 
teknologi og naturvitenskap. Tekna nasjonalt er en av de mest suksessrike fagforbundene  
i senere år. For meg ser det ut til at vi er en del av en svært effektiv organisasjon.  
 
Tekna Halden avdeling er på landsbasis en liten avdeling med 244 medlemmer, men lokalt 
er vi det største fagforbundet, som blant annet også teller medlemmer med høyere utdanning.   
 
Vi i styret er veldig stolte over at Tekna Halden i sin 105-årige historie har greidd å beholde 
sin plass i lokalsamfunnet og at antall medlemmer øker fra år til år.  
 

Avdelingen har i følge vedtekter et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles lokalt. Og det gjorde vi i fjor. I år 2015 feiret Halden sitt 350 års jubileum som by. 
Styret i Tekna Halden ville gjerne bidra med sitt til dette jubiléet ved å markere vårt lokale 
fagforbund. Dette ble gjort gjennom å organisere en stor rekke faglige og sosiale arrangementer 
som var kostnadsfritt for medlemmer i Halden og flere i Østfold. 
 
Tekna Halden avdeling er i dag en viktig partner for kompetanse utvikling, nettverk og karriere.  
Tekna medlemmer fra hele Østfold deltok i følgende debatter og seminarer hvor Tekna Halden 
var arrangør eller sponsor..  

- Quo vadis Halden? - en debatt om kunnskapsnivå i Halden, og byens framtid.  
Thor Edquist, ordfører i Halden, Espen Ewensen, leder NHO Østfold og  
Terje Sletnes, direktor for samfunnspolitikk og analyse i Tekna var invitert og deltok i 
debatten, DK leder i Østfold Torhikd Kongsness deltok.. 

- Go glocal! - en debatt om internasjonalisering av vårt lokale samfunn.  
Frank Zaegel - direktør i Fresenius Kabi, Danuta Tomczak – International Business 
Program Coordinator  i Avdeling for økonomi, språk og sammfunnsfag i Høyskolen i 
Østfold, Eli Haugerud, avdelingsleder i Tekna, seksjon for Fag og karriere og 
utenlandske studenter ved HiØ deltok (på engelsk). DK leder i Østfold Torhikd 
Kongsness deltok.. 

- Big Data seminar i regi av David Aleksandersen, CEO i Smart Simulation AS; 
Foredrag: David Aleksandersen, Sigurd Seteklev, NCE SmartEnergy, Fredrik 
Stormo, Choronos IT. Dang Ha The Hien, HiØ/eSmart Systems, Bernt A. Bremdal, 
prof. Høgskolen i Narvik, DK leder i Østfold Torhikd Kongsness presenterte Tekna. 

- IKT Norge bransjeforum 
Roger Skjerva, sjeføkonom, Torgeir Waterhouse, direktor internett og nye medier 
IKT Norge og andre ansatte i IKT Norge som foredragsholdere. NB IKT arrangør og 
Tekna Halden var en av sponsorer.  
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Alle arrangement var vellykket og antall deltakere var fordoblet i forhold til år 2014.  
Styret har synligjort betydningen av spisskompetanse som Tekna medlemmer representerer, 
betydningen av digitalisering i næringslivet og offentlige sektor og ikke minst betydningen av 
internasjonalt samarbeid.  
 
I tillegg har styret arrangert flere sosiale aktiviteter: Klatring på grensen, Julebord på Østgaard 
Gildehall hvor regissørparet Emil Stang Lund og Tetjana Stang Lund var våre gjester,  
Nina Gaarder presenterte gård, årsmøte med Tord Akerbæk - forfatter og Tekna medlem og 
Jan Tore Harlyng - nestleder i LO Halden som fortalte om teaterstykkesom de har laget i 
forbindelse med 350 år jubileum av Halden by, samt Jubileum i anledning av at  
Magnus Øvreeide fylte 85 år. 
 
De fleste styremøter var arrangert eksternt og vi har pleid å invitere spesielle gjester til å delta.   
Tanken bak styremøter med inviterte gjester var å etablere videre samarbeid med 
organisasjoner som gjestene presenterer, og markedsføre Tekna Halden lokalt.  
Følgende personer var våre gjester: Thor Edquist, David Aleksandersen, Nina Gaarder. 
Roger Skjerva og leder Dorota Gluch hadde også et møte vedr. eventuelt samarbeid. 
 
Styret i Tekna Halden har «vervet» en observatør inn i styret, Tomas Espanyó. Tomas er også 
styreleder i Østfold Symfoniorkester.  Det er viktig å ha ent solid faglig bakgrunn og utvikle sin 
faglige kompetanse, men enda viktigere er å ha flere ulike interesser, som ikke nødvendigvis er 
knyttet til faget. Selv er jeg webansvarlig og kasserer i Halden Kunstforening. 
 
Styret i Tekna Halden består i dag av 4 personer og 1 observatør. For å fortsette med høyt 
aktivitetsnivå neste år trenger vi enda flere inn i styret.  Min visjon er å få representanter fra de 
store bedriftene i Halden, slik som Nexans, Saugbrugs, IFE, Fresenius Kabi. Halden Kommune, 
arbeidssøkende og personer som representerer små bedrifter.   
 
Derfor vil jeg sterk oppfordre alle Tekna Halden- medlemmer til å melde sin interesse for 
styrearbeid. Det er plass til alle som vil bidra til forbedring og utvikling av vår avdeling.  
 
For året 2016 har styret definert 2 hovedoppgaver/mål: 

• Øke IT- kompetanse i barneskolene ved å være en av hovedarrangørene bak 
Haldenløftet-prosjektet. 

• Organisere bedriftsbesøk, kombinert med informasjon om ledige stillinger som kan 
være aktuelle for Tekna Halden medlemmer. 

 
Jeg vil takke dagens styre for utmerket samarbeid, og for deres innsats i gjennomføringen av 
fjorårets arrangementer.   
 
Jeg vil også takke dere for dette frivillige arbeidet som dere har bidratt for våre medlemmer i 
Halden og Østfold.  
 

Dorota Gluch 
Leder Tekna Halden avdeling 

Halden, 16. februar 2016  
Revidert: 15. mars 2016 
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Avdelingen 
 
Tekna Halden avdeling består av Teknas medlemmer i Halden og Aremark i Østfold. 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.  
 
Per 31.12.2015 hadde avdelingen 244 medlemmer, mot 241 året før (1,2% vekst)..  
 
Tekna hadde i 2015 en generell medlemsvekst: 

• blant ordinære medlemmer på 4,7 %  
•  Tekna totalt, inkludert studentene på 4,2 %. 

 
Noe sentrale tall for Tekna Halden avdeling og Østfold: 
 
22,4 % (54 stk)  av avdelingens medlemmer er kvinner.  
Gjennomsnittsalderen i avdelingen er rundt 49 år.  22, 4 % er under 37 år.   
 
87,4 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 72,5 %  i privat sektor 
(inkludert Spekter), 10,8  % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunen) og 11,3  % i 
statlig sektor. 2,6 % er selvstendig næringsdrivende, og 1 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. 
 
Det er 19 permitterte /arbeidsledige Tekna medlemmer i Østfold. 4 av disse tilhører Halden 
avdeling og utgjør 2 % av avdelingens medlemsmasse.  
For Østfold er ledighetsprosenten på 1,3 og 15 av de 19 permitterte/arbeidsledige er under 50 
år.  De permitterte/arbeidsledige er forholdvis jevnt fordelt mellom byggfag, elektro- og 
telekommunikasjon, kjemi, maskinteknikk og andre. 
 

Styret og tillitsvalgte 
 
Styret i Tekna Halden avdeling har i 2014 bestått av: 
 
Dorota Gluch Leder, Fresenius Kabi Norge AS (leder siden 2011).  
Ann-Charlott Kristensen Kasserer, Halden Kommunalavd. teknisk (kasserer siden 2011) 
Øyvind Harridsleff Styremedlem, Solid entreprenør AS (styremedlem siden 2014) 
Magnus Øvreeide  Styremedlem, pensjonist (ukjent dato)  
Tomas Espanyó  Observatør, tidligere ansatt i Nexans (fra juni 2015)  
 
I dag har ikke Tekna Halden avdeling faste møtelokaler og de fleste møter i forrige år ble holdt 
hjemme hos leder Dorota Gluch.  
 
I år 2015 initierte leder en prøveordning og de fleste styremøter var arrangert eksternt.Vi i år 
invitert gjester til å delta å delta på flere av våre styremøter. Tanken bak styremøter med gjester 
var å knytte nettverk for å etablere videre samarbeid samt markedsføre Tekna Halden lokalt.  
 
Følgende personer var våre gjester: Thor Edquist, David Aleksandersen, Nina Gaarder. 
Roger Skjerva og leder Dorota Gluch hadde også et møte vedr eventuelt samarbeid. 
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Alle styremøter med en gjest var vellykket og resulterte i godt forberedt arrangement med 
mange deltakere. Styremøtet med David Aleksandersen har allerede startet et fast samarbeid 
med SmartSimulation AS og e SamrtSystems som er vertskapet for årets årsmøte i 
Kunnskapsparken.  
 

Aktiviteter 2015 
Avdelingens aktiviteter/tiltak er her kategorisert etter utgangspunkt i målsetningene i Teknas 
overordnede strategi, Tekna 2020. 
 
Totalt har det vært 161 deltakere på 5 gjennomførte avdelingsmøter. Ingen arrangementer har 
blitt avlyst. 
 
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere samt Synliggjøre betydningen av 
realfag og teknologi 

• Go Glocal! 
• Quo Vadis Halden? 
• Big Data  
• IKT bransjetreff 

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

• Årsmøte 2015 med  
• Klatring på grensen 
• Felles styresamling for avdelinger i Østfold. 
• Julebord med gjester på Østgaard Gildehall  

 
Styremøter med gjester og andre møter 

• Styremøte med CEO leder i Smart Simulation David Aleksandersen, Bakgården, Halden 
• Styremøte med ordfører Thor Edquist, Festningen Restaurant, Halden 
• Styremøte med Nina Garder, Østfold Gildehall,  
• Jubileum – 85 år til Magnus Øvreeide, Grand Hotell /styremedlemmer med ledsager og 

DK leder 
• Felles styresamling, Magnus Øvreeide og Ann Charlott Kristensen deltok 
• Ledermøter for avdelinger, Thomas Espanyó deltok 
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Fotogalleriet  
 
Våre foredragsholdere i 2015 
 
 
 

 
 
Styret 2015 
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Arrangementer i regi av DK Østfold, Nedre Glomma, Moss og Halden  
 
 

Arrangementer i regi av avdelingene og DK Østfold i 2015 

Måned Arrangement Avdeling Deltakere               For alle avd. 
Januar Hva er Breeam? Nedre Glomma 16 X 
Februar Årsmøte Nedre Glomma 44  
Mars Førstehjelpskurs Moss 5  

 Effektivitet og 
 

DK Østfold 33 X 
 Årsmøte Moss 15  
 Årsmøte Halden 11  
 Bowling Nedre Glomma 36  

April Bransjetreff IKT 
 

Halden/IKT Norge 35-40 X 
 Seminar 

 
Halden/HiØ 27 X 

 Orienteringskurs Moss 20  
 Business English DK Østfold 20 x 

Mai Que Vadis Halden Halden 33 X 
 Retorikk DK Østfold 44  
 Modelljernbanen Nedre Glomma 60 X 
 Tjärnö 

 
Moss 49 X 

Juni Dalslandskanalen Nedre Glomma 52  
August Klatring på Grensen Halden 133 X 
September Big Data Halden 57 X 

 Tånga Gård Nedre Glomma 40 X 
 Drageverksted Nedre Glomma 46  
 På jakt etter nye 

 
DK Østfold 22 X 

Oktober Kjøkkenkjemi Moss/Moss 
 

  
 Motivasjon og ledelse DK Østfold 39 X 
 Ølkveld Nøisom Nedre Glomma 49 X 

November Julebord Halden 27  
 Høstfest Moss 36  
 Regional FFL Nedre 

 
32 lag  

 Familedag Inspiria Nedre Glomma 211  
 Kunsten å 

 
DK Østfold 28 X 

 Felles styresamling Nedre 
 

 

24 X 
 

  

   
   
Utarbeidet av DK Østfold.   

Økonomi 
De totale inntekter i avdelingen beløp seg til 58 632,- kr hvor overførsel fra lokalkontingent 
utgjorde 40 532,-kr og inntekter fra arrangementer 17 297,-. 
 
De ordinære driftsutgiftene beløp seg til kr 128 299,-. Foreningens ordinære driftsregnskap for 
2015 hadde med dette et underskudd på -49 667,- kr. Avdelingen har utestående 15 000,- i 
fagmidler og 5 000,- i samfunnsmidler fra Tekna sentralt. Etterbetalingen skjer i 2016 på grunn 
av endringer i rapporteringsrutiner. 
 
 



9 
 

I 2015 har verdien på fondet (Alfred Berg kapitalforvaltning) økt fra 199. 637,- til 234 116,- kr 
per 31.12.2012. Dette gir et positivt resultat på 34 481,- kr og medfører at avdelingen, 
reduserer sitt underskudd til -15 186,- kr. 
 
Avdelingen budsjetterte med et driftsunderskudd på -45 000,- kr i 2015. Det planlagte 
driftsunderskuddet forsvares ved at avdelingen har hatt som mål å ha et høyt aktivitetsnivå for å 
være mer attraktivt for våre medlemmer ved å ha et godt og variert aktivitetstilbud med lave 
eller ingen egenandeler. Tekna Halden avdeling har også satset på relativt dyre aktiviteter som 
Klatreparken og Big data.  
 
Kontantbeholdningen til Tekna Halden er med dette redusert fra 100 984,-kr per 31.12.14 til 
34 262,- kr per 31.12.15 og er nå nært hva vi minimum må ha i buffer.  
 
Nedenfor en oversikt over økonomiutviklingen for avdelingen fra 2009-2015: 

 
 
Avdelingen vil i 2016 bidra til et godt faglig og sosialt tilbud til våre medlemmer, jevnt 
budsjettert innenfor rammene av lokal kontingenten ca. 45 000,-kr og eventuelle fagmidler 
(ikke søkt midler p.t.).  
 
Vår søknad om samfunnsmidler for 2016 ble avslått. 
 
Antallet deltakere på våre arrangementer ble for øvrig fordoblet fra 2014 til 2015 og dette viser 
at vi har nådd vårt mål for 2015. 
 
Foreningens midler i aksjefond er klausulert og midlene kan derfor ikke disponeres fritt.  
Styret fikk på årsmøtet 2013 fullmakt til å foreslå alternativ plassering og bruk av fondsmidler.   

 
Sak til årsmøte Tekna Halden avdelings fondskonto 
Fondskontoen ble opprettet etter 75 årsjubileet i 1987. Midlene kom fra sponsorinntekter til 
utgivelsen av brosjyren "Om å bo og arbeide i Halden".  
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