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Sak 4: Årsberetning 2020
Om Helgeland avdeling
Tekna Helgeland avdeling består av Teknas medlemmer i 18 kommuner i Nordland fylke:
Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna, Hemnes, Vefsn, Hattfjelldal, Grane, Alstahaug, Leirfjord,
Dønna, Herøy, Brønnøysund, Vevelstad, Vega, Sømna og Bindal. Avdelingen har et ansvar
for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Tekna Helgeland avdeling er registrert i enhetsregisteret med org.nr. 921 847 114.
Per 01.01.2020 hadde avdelingen 369 medlemmer.

Antall medlemmer per r
370

Antall

328

285

243

200

2016

2017

Styrets sammensetning
Leder
Kim Ronny Elstad, Mosjøen
Nestleder og kasserer
Florian Kindl, Sandessjøen/Mo i Rana
Styremedlemmer
Kjell Magne Tysnes, Sandnessjøen
Helene Marie Eng Granlund, Mosjøen
Mari Kristin Tro, Mo i Rana
Varamedlemmer
Mona Aufles Hines, Mosjøen

å
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2018

2019

2020

Møteaktivitet
Styremøter
●
●

Ett ordinært styremøter med oppmøte
Tre teamsmøter

Deltakelse i sentrale arrangement
● Styreleder deltok på digitalt avdelingsledermøtet
● Styreleder deltok på dialogmøte og fagrådsmøte for Nord-Norge i Bodø

Høringer
Det ble ikke behandlet høringer i 2020.

Oppfølging Handlingsplan
“Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere”
●

2 gratis medlemskurs i regi av DK Nord
○ Tilbakemeldinger - En nøkkel til åpen kommunikasjon - 16 deltagere
○ Det siste medlemskurset ble ikke avhold pga Covid-19

●

Faglig-sosiale arrangementer
○ Ingen arrangementer pga. Covid-19

“Møte medlemmene der de er”
●
●

Ingenting avholdt pga. Covid-19.
Julebord kunne heller ikke gjennomføres

“Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi” og “Bidra til å løse samfunnets
utfordringer”
●

Forskerfabrikkens kjemisk juleverksted
○ Juleverkstedet er utarbeidet av Forskerfabrikken. I år ble sett med materiell
sendt ut og deler av kostnadene ble dekket av Tekna

●

Motivere til medvirkning i rollemodell.no
○ Alle medlemmer oppfordres å delta hos rollemodell.no - aktive medlemmer
belønnes med en premie fra Helgeland avdeling

“Partner i arbeidslivet” og “Partner i et internasjonalt arbeidsliv”
Bedriftsgruppen hos Alcoa Mosjøen fikk noen små premier for bruk i quiz under årsmøte
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Sak 5: Årsregnskap 2020 med revisors beretning

Periode:

01.01.2020 31.12.2020

Inntekter
Kontingent
Renter
Aktivitetsmidler

Regnskap
76 044,00
37,00
0,00

Budsjett 2021
65 000,00
0,00
12 000,00

Sum Inntekter

76 081,00

77 000,00

Utgifter
Årsmøtekostnader
Styremøtekostnader
Reiseutgifter styremøter
Regionssamling
Kontorutgifter
Arrangementer
Rollemodell
Julebord 2020
Julebord 2019
Ekskursjon Kiruna
Gebyr

-7 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,00

-10 000,00
-5 000,00
-5 000,00
-3 000,00
-1 000,00
-25 000,00
-1 000,00
-35 000,00
-15 000,00
-25 000,00

Sum kostnader

-7 792,00

-125 000,00

Resultat

68 289,00

-48 000,00

Balanse
Utestående fordringer
Kortsiktig gjeld
Saldo ved periodestart
Saldo ved periodeslutt

0,00
0,00
128 182,05
196 471,05

Tekna Helgeland Avdeling
Florian Kindl
Kasserer

Kommentarer til regnskap 2020
Pga årets hendelser med Covid-19 så havner regnskapet til avdelingen på 68 289 kroner i
overskudd mot et planlagt underskudd på 48 000 i 2020. Avdelingen har også mottatt høyere
kontingentinntekter enn planlagt. Det planlegges å kompensere for den manglende
aktiviteten i 2021, dersom situasjonen tillater det. Frem til nå er det restriksjoner på aktiviteter
frem til April
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REVISJONSBERETNING FOR 2020

Undertegnede har revidert årsregnskapet for Tekna Helgeland for regnskapsåret 2020.
Resultatregnskap og bilag er gjennomgått uten noen merknader.
Undertegnede mener at regnskapet kan godkjennes som årsregnskap for Tekna Helgeland
2020 med revisors merknader.

Mo i Rana, 04.01.2021

Stine Fagerdal
Revisor
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Sak 6: Fastsettelse av avdelingens kontingent
Avdelingens kontingent skal fastsettes av årsmøtet for TEKNA Helgeland Avdeling i henhold
til vedtektenes paragraf 4. Kontingent vedtatt på dette årsmøtet vil ikke tre i kraft før 1. januar
etterfølgende år.
Årskontingenten pålydende kr 250,- har blitt justert med virkning 1. januar 2016.
Styret anbefaler at årskontingent videreføres med et beløp pålydende kr 250,- pr år.
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Sak 7: Styrets forslag til budsjett 2021
Årsresultatet estimeres til et underskudd av kr 30.000,- på grunn av :
● Prisen for årets avdeling øremerkes ekskursjonen for Tekna Helgeland.
● Lavere aktivitet i 2020 pga. Covid-19 prøver vi kompensere for i 2021

Inntekt Utgift
Kontingent

75 000

Renter

0

Akt.midler/
Egenandel

0

Årsmøte
Styremøter

−5 000

Reiseutgifter styret

−5 000

Regionssamling

−3 000

Kontorutgifter

−1 000

Arrangementer

−5 000

Felles digitale
arrangementer

−2 250

Rollemodell

−1 000

Julebord

−45 000

Ekskursjon Tekna

−40 000

Sum

Resultat
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0

75 000

−107 250

−32 250

Sak 8: Styrets forslag til handlingsplan 2021
Styret utarbeider halvårsplaner for vår og høst.

“Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring”
●

●

2 gratis medlemskurs i regi av DK Nord og Helgeland avdeling
○ 1 stk i hhv Mo, Mosjøen og/eller digitalt
○ holdes i mai og oktober
Videreføring av aktiviteter
○ minst 2 aktiviteter i regionene Mo og Mosjøen. Disse er avklart og blir i første
omgang digitale aktiviteter
○ minst 1 aktivitet også i regionene Sandnessjøen og Brønnøysund
○ Tilbakemelding på aktiviteter evalueres og oppdaterer eventuelt handlingsplan

“Attraktive faglige og sosiale nettverk”
●
●

Sett opp felles “TV-kveld” for streaming av sentrale arrangementer hvis det er
interesse
Det arrangeres 4 julebord, fordelt på 4 byer

“Økt rekruttering til Tekna-fagene”
●

Motivere til medvirkning i rollemodell.no
○ det budsjetteres med kr 1.000,- for små motivasjonspremier

“Medlemsvekst og organisasjonsgrad”
●
●

Gi støtte til bedriftsgruppene for å ivareta dette.
Støtte tiltak for å verve nye medlemmer

Ekskursjon Tekna Helgeland
●

●
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Det er kr 23 600 igjen fra premien for årets avdeling i 2016. I tillegg kan midler fra
lavere aktivitet i 2020 brukes.
○ Gi beskjed om det er noen ønsker
Variert faglig innhold vil være attraktiv for mange av våre medlemmer

Vedtektsendring Årsmøte:
Bestemmelsen lyder i dag som følger:
rsmøtet avholdes rlig innen utgangen av mars.
Det foresl s at bestemmelsen endres til:
rsmøtet avholdes rlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at rsmøtet avholdes
digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

å

å

å
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Sak 9: Styrets forslag til vedtektsendringer

Sak 10: Valg
Valgkomiteens innstilling legges frem under årsmøtet.

Styreleder
Styremedlemmer og vara
Representant R-møte og vara
Revisor og vara
Valgkomite

Sak 10: Innkomne saker/Eventuelt
Ingen saker har blitt meldt inn til styret innen fristen.
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