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Agenda 

Tekna Kongsberg avdeling - Årsmøtet 17.02.2020   

  

1. Åpning  

a. Valg av ordstyrer 

b. Godkjenning av innkalling  

c. Godkjenning av forretningsorden  

d. Valg av referent 

e. Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere 

f. Registrering av stemmeberettigede medlemmer 

 

2. Foreningens virksomhet i 2019  

a.  Gjennomgang av årsberetning ved leder Oluf Tonning.  

b. Gjennomgang av regnskap ved kasserer Halvard Haugland 

c. Revisjonsberetningen ved Lasse Bjørkhaug 

 

3. Vedtekter  

I vedtektene finnes følgende tekst i punkt 2.2: 

«Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 

forening i Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal og Øvre Eiker i 

Buskerud fylke.» 

  

Dette foreslås endret til: 

«Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 

forening i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal i Viken fylke.» 

 

4. Budsjett og prioriterte oppgaver 2020  

a. Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer  

b. Avdelingskontingent – foreslås økt til 240,- 

c. Styret informerer om prioriterte oppgaver for 2020  

 

5. Innkomne saker  

Ingen innkomne saker denne gangen.  

 

6. Valg  

a. Nytt styre  

b. Neste års valgkomité og leder av komiteen 

c. Neste års revisor  



3 

 

Styrets årsberetning for 2019 

Avdelingslederen har ordet 

Årsmøtet 2019 konstituerte eit avdelingsstyre med heile 4 ferske medlem, underteikna inkludert. Det er 

alltid risiko involvert med ei so stor endring, men no - eitt år seinare - vil eg tore å seie at dette styret har 

synt at det kan levere. Heile 25 arrangement har vore gjennomført med ei stor spredning i tema, frå 

føredrag om det som skjer i det ytre rom, til kva som skjer i arvematerialet i cellene, til kurs om 

fermenteringsteknikkar på kjøkenet, med vinkurs og konsertturar til Drammen inn i mellom. Eg vil takke 

styret for eit aktivt og engasjert år, og for tida dei har investert i å aktivisere medlemmar. 

Styret 2018 etterlot seg ein god plan for den første tida etter årsmøtet 2019, noko som gav oss eit 

komfortabelt pusterom - so ein stor takk må ogso gå til dei!  

Eisenhower sa ein gong at “Plans are useless, but planning is indispensable”, og det kan ein nok seie at 

styret har fått erfare. Styret har hatt gode planleggingsmøter med fokus på dei neste 3-6 månader. Ikkje 

alle planar har overlevd møtet med den verkelege verda, og særleg Tekna Ung er ei satsing kor styret ikkje 

har klart å omsetje alle idear til handling. Styret har identifisert Tekna Ung som ei strategisk og viktig 

satsing. På slutten av året fekk styret til eit betre fokus på Ung-satsinga, som har resultert i aktivitetar på 

nyåret 2020. Dette er arbeid som bør halde fram. 

Eit anna område styret har identifisert som eit viktig satsingsområde, er samspelet mellom Tekna og lokalt 

næringsliv. Styret inviterer lokalt næringsliv å kome til Tekna og fortelje om sine forretningar og 

teknologiutvikling. Først ut var KDA Space & Surveillance, og styret har vedtatt at slike arrangement skal 

vere ei satsing i tida framover. 

Samarbeidet med Tekna Student på USN har halde fram, etter modell frå tidlegare styre. Dette 

samarbeidet er veldig viktig, og mange av deltakarane på avdelinga sine arrangement er nettopp studentar. 

Dette, saman med at studentgruppa er sjølvgåande, gjer at vi klarer å oppretthalde synlegheit på USN, og 

rekrutterer nye medlem frå studentmassen.  

I 2019 var det tid igjen for R-møte, som denne gongen vart arrangert i Molde. Styret deltok med to 

representantar, som fekk gleden av å stemme inn vår tidlegare styreleiar Bjørn Harald til Hovudstyret. 

Klima var det gjennomgåande temaet på møtet, og R-møtet vedtok Tekna sin resolusjon om berekraft, 

med ei klar oppfordring til avdelingane om å setje klimasaka på kartet. Dette er ei sak eg vil oppfordre 

både styret og andre medlem i avdelinga om å hjelpe til med - gode idear og innspel til korleis avdelinga 

kan arbeide med klimasaka vil bli satt stor pris på. 

Det har vore svært gledeleg å sjå den sterke medlemsauken som avdelinga har hatt gjennom 2019. Ein kan 

sjølvsagt diskutere om det er avdelinga sitt arbeid eller låns- og forsikringstilboda som er årsak, men det er 

i alle fall sikkert at aktivitetstilbodet i avdelinga vil vere ein viktig faktor for å halde på medlemma. 

Avdelinga skal arbeide for at tilbodet passar for ei stor breidde av menneske, med det naturvitskaplege og 

ingeniørfaglege som det samlande leddet. Skal avdelinga få til dette er styret avhengig av å få innspel og 

tilbakemeldingar frå medlem. Derfor avsluttar eg med følgjande oppfordring: snakk med styret, gje 

tilbakemeldingar, og hjelp til med gode idéar til spennande arrangement. Det kjem oss alle til gode. 

 

Oluf Tonning 

Leder, Tekna Kongsberg Avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Kongsberg avdeling består av Teknas medlemmer med bostedsadresse Kongsberg, 

Flesberg og Rollag samt Nore og Uvdal. Vi har også noen medlemmer fra Øvre Eiker, som 

ønsker tilknytning hit fordi de har arbeidssted her. Folkeregisteradressen er utgangspunktet, men 

medlemmer kan selv velge avdelingstilknytning. Avdelingen har et ansvar for at foreningens 

aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

1.1.2020 hadde Tekna Kongsberg avdeling 945 medlemmer, det vil si en tilgang på 60 personer 

eller 6,8% fra året før. Tallene har svingt noe de siste årene, hvis vi tar medlemsmassen fra 2009 

til 2018 ser det sånn ut: 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Mer spesifikke tall for tilgang og avgang i Tekna Kongsberg avdeling er som følger: 

Nyinnmeldte 51 

Studentoverganger 15 

Fra andre avdelinger 26 

Sum tilgang 92 

Til andre avdelinger 18 

Utmeldt/strøkne/døde 14 

Sum avgang 32 

Netto tilgang  60 

 

Tekna generelt har også hatt en økning på 6,8% i 2019 og hadde 1.1.2020 81742 medlemmer. 

I disse tallene er studentmedlemmene inkludert. Studentene er ikke knyttet til lokalavdelinger. 

Ser vi på tallene for ordinære medlemmer i Tekna, så var veksten i 2019 på 7,5% og samlet antall 

lå på 69073. 
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Kongsberg avdeling har generelt en noe lavere andel kvinner enn Tekna som helhet: 21,7% mot 

29,2%. Det gjelder også for de yngre medlemmene. I aldersgruppen 25-29 er andelen hhv. 26,7% 

og 40,2%; for 30-34 år er det hhv. 22,2% og 35,3%. Avdelingen har en stor del av de yrkesaktive 

medlemmene sine innenfor privat sektor – en prosentandel på 90,0 og dermed en god del høyere 

en Tekna totalt med 71,9%. 260, det vil si, 27,5% av medlemmene i avdelingen er i kategorien 37 

år eller yngre, dvs. i det som omfattes av Tekna Ung.  

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Kongsberg avdeling har i fra februar 2019 til februar 2020 bestått av følgende 

personer: 

● Leder Oluf Tonning 

● Nestleder Mehmet Serkan Yildirim 

● Kasserer Halvard Haugland 

● Styremedlemmer Kjell Inge Daae, Satyanarayana Kokkula og Valentina Lebedeva  

● Varamedlemmer Frode Fekjær Nilsson og Espen Reinemo. 

Det har vært avholdt 10 regulære styremøter. I tillegg har det vært to felles styremøter med Tekna 

Drammen avdeling og to felles planleggingsmøter for Tekna og NITO i Buskerud. 

Aktiviteter i 2019 

Det har vært gjennomført 25 arrangementer på Kongsberg. Det inkluderer fire frokostforedrag i 

Waterhole-serien (et samarbeid mellom: Tekna Kongsberg, NITO Buskerud, NHO Buskerud, 

Kongsberg Næringsforum og DNB) og arrangementer der vi samarbeider med NITO og med 

Tekna Drammen avdeling. Det har vært ett arrangement i regi av Tekna Ung og et kjemisk 

juleverksted for barn. Tekna Kongsberg avdeling har hatt et tett samarbeid med 

studentmedlemmene på USN for å sikre synlighet blant studentene, og rekruttere medlemmer. 

Medlemmer av styret har deltatt på ulike sentrale arrangementer: i april deltok 3 styremedlemmer 

på dialogmøtet med hovedstyret og i mai var vi representert på forberedende møte i forkant av R-

møtet. I juni stilte vi med to representanter på R-møtet i Molde. Videre var 3 medlemmer av 

styret i avdelingen til stede på Avdelingsledermøtet i oktober, som også i år var samlokalisert 

med landssamling for Tekna Ung.  

De aller fleste kurs og arrangementer annonseres på nettsider og i nyhetsbrev for alle medlemmer 

i Buskerud. For enkelte arrangementer f.eks. med få plasser, får den ene eller andre avdelingen 

noen ganger et forsprang. Det er også i enkelte tilfeller medlemspriser på billetter eller åpning for 

adgang til lokale arrangementer ved andre aktører. I tillegg til Kongsberg avdelings egne 

arrangementer i 2019 har medlemmene kunnet delta på det aller meste som Tekna Drammen 

avdeling har eneansvar for. Medlemmer fra Drammen kommer også hit, særlig de som jobber her 

i byen eller bor et sted på strekningen mellom de to stedene. Nedenfor er avdelingens 
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aktiviteter/tiltak presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, 

Tekna 2020. Mange av dem kunne ha passet i flere kategorier. 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere  

Følgende arrangementer er naturlig å plassere i denne kategorien: 

 

● Først ut var kurs i nettverksbygging i januar der vi inviterte studenter og andre interesserte 

medlemmer. Stein Wesenberg sto for kunnskapsformidlingen på en kveld som også ga 

muligheter for å møtes og bli kjent. 

● I samarbeid med USN Kongsberg ble det arrangert et åpent foredrag på Krona med 

tittelen «An Evening of Systems Engineering». 

● Waterhole-foredraget Hjernen – din venn eller fiende? hadde rekordstort oppmøte. 

● An introduction to 3D-printing ga en mindre gruppe medlemmer muligheten til å få med 

seg både presentasjon og demonstrasjon av dette høyst aktuelle temaet. 

 

Partner i arbeidslivet  

Lista nedenfor viser arrangementer som vi har valgt å gruppere her. 

 

● I februar inviterte vi til bedriftsbesøk hos ViaTech. 

● Medlemsskolekurset i mai var også arbeidslivsrelatert; tittelen var 

«Kompetansebevissthet» og kursholderen var Jon Fredrik Alfsen.  

● Ett Waterhole-frokostmøte hører inn i denne kategorien: Bevisste og ubevisste rollespill i 

arbeidslivet, med Christer Berntzen 

● Presentasjonsteknikk med jobbvinkling, 7. november var et såkalt medlemsskolekurs der 

Tekna sentralt dekker utgiftene. Avdelingen får et kurs hvert halvår dekket på denne 

måten.  

● Kongsberg ble valgt ut som et av få steder i landet der Lønns- og Interesseutvalget møtte 

tillitsvalgte høsten 2019. LIU sto for innholdet, mens avdelingen var vertskap for 

arrangementet Tillitsvalgte mellom barken og veden. 

 

I et internasjonalt arbeidsliv 

2019 hadde ingen arrangementer i denne kategorien. 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi  

I denne kategorien finnes eksempler både på samarbeid og på tilbud til ulike aldersgrupper. 

● Foredraget En ny romfartstidsalder, et samarbeid med NITO, ble godt mottatt – med 

forespørsel fra deltakere om en oppfølging. 
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● Det åpne foredraget om Konspirasjonsteorier hører kanskje først og fremst hjemme i 

kategorien “Sosialt”, men tanken bak arrangementet var også å sette fokus på viktigheten 

av realfagskunnskap for å stoppe spredning av kvasivitenskap som ofte er basisen for 

konspirasjonsteorier. 

● I starten av desember var det kjemisk juleverksted for barn. Det ble gjennomført med 

materiale fra Forskerfabrikken – ungene lagde hudkrem, bruspulver og DNA-smykke. 

Kjemisk juleverksted er et populært innslag i mange Tekna-avdelinger, det ble 

gjennomført både på Kongsberg og i Drammen. 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer  

For samfunnets utfordringer kan Tekna både bidra med informasjon om aktuelle temaer og noen 

ganger, som tilfellet var med IKT-sikkerhet, gi medlemmene konkrete tips de kan bruke 

umiddelbart. 

● Waterhole i februar handlet om digitalisering. 

● Waterhole i forkant av kommune- og fylkestingsvalget vil vi også i høyeste grad si at 

handlet om samfunnets utfordringer. 

● CRISPR - en teknikk for genredigering, foredrag med Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i 

Bioteknologirådet. Bratlie fortalte hvordan nye teknologier for genredigering kan brukes 

til å løse både små og store problemer, og hvilke nye problemer man må forsøke å unngå. 

● IKT-sikkerhet, foredrag med Jørgen Dyrhaug fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som 

snakket om IKT-sikkerhet i nåtiden, hvordan vi kan beskytte oss og hva som er kritisk å ta 

hensyn til. 

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

I denne overordnede kategorien finnes to underdeler: 

Møte medlemmene der de er 

Her finnes blant annet aktivitet for dem som liker fysisk utfoldelse.  

● I mai tilbød vi et foredrag om sykling med tittelen Sykkel på ramme alvor. 

● I august foregikk det tradisjonelle kurset i brettseiling der Tekna-medlemmer over to 

kvelder kan få en introduksjon under kyndig veiledning. 

● I august arrangerte dessuten Tekna Ung og Tekna Student GoKart på Basserudåsen. 

Det sosialt orienterte tilbudet ble komplettert av følgende:  

● 2019 ga muligheten for to runder med vinkurs: De som meldte seg på i mai, fikk prøve 

europeiske viner satt opp mot viner fra California, mens de som deltok i november kom 

hjem med kunnskaper om bobler i ulike varianter. 

● I april ble det satt opp en konserttur til Drammen for å høre Händels Messias. Som på 

vinsmakingene var det anledning til å melde seg på med følge. 
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● Kurs i brødbaking i august ble fulltegnet og det rapporteres om en hyggelig søndag på 

Nord Ulland gård med hjemmelaget lunsj og om nybakt brød med hjem. 

● Et av årets siste arrangementer, i slutten av november, var et kurs om fermentering som 

metode for preservering av mat. Deltakerne laget kombucha (te), kimchi og kokosyoghurt 

som de fikk med hjem og i tillegg fikk smake på under et deilig måltid i fine lokaler 

utenfor Notodden. 

 

Tydelig, samlet og åpen 

Årsmøtet hører til her. Også i 2020 ble det avviklet på Quality Hotel Grand i februar, med en 

årsmøtemiddag for de frammøtte medlemmene.  

Økonomi – kort oppsummering 

Kongsberg avdeling hadde et ambisiøst budsjett for 2019 med et planlagt overforbruk på 27 

000. Aktivitetsnivået ble noe større enn budsjettert, med overforbruk på kr 9000. Kort 

oppsummert endte vi på -36000 med en omsetning på omtrent 160.000.  Egenkapitalen er 

212680.  Det vises forøvrig til regnskapet for 2019. 
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Regnskap 

 

 

INNTEKTER OG UTGIFTER Regnskap 2019 Budsjett 2019 Differanse

Kontigentoppgjør 145 631 150 000 -4 369

Overskudd finans, 2x konti -1 688 0 -1 688

Andre inntekter 0 25 000 -25 000

Sum inntekter 143 943             175 000 -31 057

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 45 901 45 000 901

Partner i arbeidslivet 35 329 20 000 15 329

Aktivitet, helse, sport 18 667 15 000 3 667

I et internasjonalt arbeidsliv 0 0 0

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 5 774 30 000 -24 226

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 0 0 0

Møte medlemmene der de er 40 558 35 000 5 558

Være tydelig, samlet og åpen 0 0 0

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 21 327 22 000 -673

Disponibelt 0 20 000 -20 000

Årsmøte 16 298 15 000 1 298

Sum utgifter 183 854             202 000 -18 146

Driftsbalanse -39 911              -27 000                    -12 911

Egenandeler 40 800

Tap/Ettergitt 0

EGENKAPITAL Dags Dato 01.01.2019 Endring

Bankkonto Kbg. Drift (2291.16.02281) 32 809 32 039 770

Bankkonto likviditet (2291.17.09604) 147 414 228 561 -81 147

Gjeld -7 963 -19 010 11 046

Fordringer 40 420 11 000 29 420

0 0 0

Egenkapital 212 680 252 591 -39 911

Samfunnsprosjekter 2019 Sentrale midler Egne midler Sum

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

SUM 0,00
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Budsjett 

 

INNTEKTER OG UTGIFTER Budsjett 2019 Budsjett 2020

Kontigentoppgjør 150 000 150 000

Overskudd finans, 2x konti 0 0

Andre inntekter 25 000 25 000

Sum inntekter 175 000 175 000

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 45 000 18 000

Partner i arbeidslivet 20 000 30 000

Aktivitet, helse, sport 15 000 15 000

I et internasjonalt arbeidsliv 0 0

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 30 000 30 000

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 0 0

Møte medlemmene der de er 35 000 40 000

Være tydelig, samlet og åpen 0

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 22 000 24 000

Disponibelt 20 000 25 000

Årsmøte 15 000 17 000

Sum utgifter 202 000 199 000

Driftsbalanse -27 000            -24 000           


