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Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling,  

7. mars 2019 

DAGSORDEN 
 

• Godkjennelse av innkalling og dagsorden.  

• Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 

• Registrere stemmeberettigede medlemmer 

• Behandle styrets årsberetning for 2018. 

• Behandle styrets årsregnskap for 2018 med revisorberetning 

• Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2019 

• Fastsette avdelingskontingent for 2020 

• Styrets forslag til budsjett for 2019 

• Eventuelle innkomne saker 

• Valg 

• valg av leder for ett år 

• valg av nye styremedlemmer for 2 år 

• valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

• valg av revisor og vararevisor for 1 år  

• valg av valgkomité med tre medlemmer, herunder leder for et år 

• Valg av representant og vararepresentant til Teknas representantskapsmøte 

2019 

 

Styret har ingen forslag til vedtektsendringer. 
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AVDELINGSLEDER HAR ORDET 

 

TEKNA LILLEHAMMER AVDELING 2018 
 

Kjære Tekna-medlemmer 

I og med at jeg har stilt min lederplass til rådighet og ikke stiller til gjenvalg, vil jeg begynne 

med å takke alle i årets styre og tidligere styrer for et godt og konstruktivt samarbeid. En stor 

takk til vår DK-leder Berit også; vi har mye å takke henne for. Jeg vil få også takke de andre 

Mjøs-avdelingene. 

En av Teknas viktigste oppgaver er verving. I 2018 hadde avdelingen en netto tilvekst på 9 

medlemmer og 120 de 10 siste år; meget gledelig. Dessuten arbeidsledigheten blant våre 

medlemmer er meget lav.  

I 2018 søkte Lillehammer avd. om samfunnsmidler til to prosjekter i 2019; nemlig 

«Realfagskvelder for foreldre og barn» samt «Omsluttende læring – bruk av VR, AR og 

spillifisering i arbeidslivet» Begge søknadene ble innvilget. Formålet med Teknas 

samfunnsmidler er blant annet å engasjere medlemmene i å gjennomføre Teknas 

handlingsplaner og strategier. Til sammen fikk vi kr 54 000. 

Lillehammer avdeling hadde et bredt spekter av arrangementer for medlemmer, skulle bare 

ønske at oppslutningen kunne vært noe bedre. Heldigvis ble ingen arrangementer avlyst. 

Nevnes bør Peer Gynt forestillingen ved Gålåvatnet; fulltegnet som regel hvert år og med 

lange ventelister. 

Til slutt vil jeg få nevne at det er viktig av medlemmene å gå inn på Teknasidene. Her vil dere 

til enhver tid finne nyttig informasjon om kommende aktiviteter, ikke bare i vår avdeling men 

også i de andre 31 avdelingene. Og mye mere interessant stoff. Bruk sidene! 

 

Takk for meg! 

 

Jan Riddervold 

Leder Lillehammer avdeling 
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Styrets beretning  

 
Styrets arbeid 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. Møtene har som tidligere vært brukt til å 

planlegge kommende aktiviteter, gjennomgang og kommentering av høringsdokumenter fra 

Tekna sentralt. 

Styrets sammensetning 2018: 

Leder  Jan Riddervold        valgt for 1 år 

Styremedlem Tom Kjetil Landgraf  Forsvaret    ikke på valg 

Styremedlem Dag Waaler   NTNU     valgt for 1 år  

Styremedlem Ingunn Midtgård Høyvik Plan og Prosjekt Arkitekter AS valgt for 2 år 

Styremedlem Tor Kristian Molden  Structor AS    valgt for 2 år 

Varamedlem Hege Knutsen   GK Rør AS    valgt for 1 år 

Varamedlem Lars Erik Solbraa  Norconsult AS   valgt for 1 år 

 

Medlemsutvikling 

Medlemstallet i Lillehammer avdeling vokser sakte men sikkert. Ved årets utgang var antall 
medlemmer 439. Netto tilvekst i avdelingene i 2018 var 9 personer, en økning på 2,1%.  
Tilveksten har skjedd i Lillehammer.   Hedmark og Oppland har lavest ledighetsprosent blant 
medlemmer i landet, kun 0,7 %. 

82,9% av medlemmene i avdelingen er yrkesaktive, 13,7% er pensjonister. 3,4 % annet. 

Kvinneandelen i foreningen er på 19,6 %.  Antall medlemmer under 38 år er 100. Antall 
medlemmer over 65 år er 80. 

 

Arrangementer i 2018 

Tydelig. samlet og åpen 

• Årsmøtet ble avholdt på Scandic Lillehammer Hotell 8. mars 16 medlemmer + 

ledsagere 

Kompetanse / fag / bedriftsbesøk 

• Ekskursjon til Mjøstårnet i Brumunddal   30 deltakere  
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• Vandring langs Mesnaeleva med Eidsiva Energi  13 deltakere 

• Besøk Mesna kraftstasjon Lillehammer    19 deltakere + ledsagere 

• Ekskursjon til nytt kraftverk i Rosten    30 deltakere 

Møte medlemmene/sosiale arrangement 

• Kurs i skiteknikk       14 deltakere 

• Peer Gynt ved Gålåvatnet     20 deltakere  

• Introduksjonskurs i kajakkpadling    13 deltakere 

 

• Sykkelbyen Lillehammer     18 deltakere 

• Førjulskveld på Maihaugen med foredrag   12 deltakere + ledsagere 

 

Teknas Medlemsskole – et felles tilbud til alle medlemmer i Hedmark og Oppland: 

Medlemsskolen er et gratis tilbud til medlemmene og avdelingene i Hedmark og Oppland og 

medlemmene kan delta hvor de ønsker. Hver avdeling kan velge 1 kurs per halvår. 

Deltakelsen er variabel, og dessverre blir det ofte stort frafall når kvelden kommer. Dette var 

årets kurs:  

• Bli bevisst din egen kompetanse     16 deltakere  

• Få bedre møter med mer effektiv møteledelse  24 deltakere  

 

Rekruttering til realfag 

• Styret engasjerte Praktisk Realfag til å holde «Kjemisk juleverksted» for barn og 

barnebarn av Teknamedlemmer på Fabrikken. Her deltok 18 barn, dette er kanskje våre 

kommende medlemmer? 
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• First Lego League turnering – en teknologikonkurranse for barn og unge - arrangeres årlig 

i Gjøvik. Her bidrar avdelingene i Hedmark og Oppland med støtte til deltakeravgift og 

gir reisestøtte til vinnerlaget som kommer videre til den skandinaviske finalen. 

 

Annet 

Utover egne avdelingsarrangementer har avdelingene rundt Mjøsa invitert hverandre gjensidig 

til åpne arrangementer. Årets felles familiedag ble arrangert i Gjøvik Klatrepark. Her deltok 

kun 2 familier fra Lillehammer. Oppslutningen om de felles familiearrangementene har vært 

synkende de siste årene. 

 

Tekna Lillehammer avdeling inviterte sammen med Econa til en geologisk familiesøndag i 

Moelv med orientering og vandring. 

 

Årets Forskningsdager hadde tema «Oppvekst», og Tekna Gjøvik avdeling inviterte 

naboavdelingene til «Teknologi- og fysikkverksted for barn», mens voksne fikk tilbud om å 

høre på foredrag om undervisning med «Blyant, brett eller VR-teknologi».Her deltok også 

medlemmer fra Lillehammer. 

 

Tekna Ung 

Tekna Ung er et tilbud for yngre medlemmer til og med 37 år. Tekna Ung er en undergruppe i 

lokalavdelingen. Gjennom sosiale og faglige arrangement drives nettverksbygging for våre 

yngre medlemmer. De tre avdelingene i Hedmark og Oppland slo i fjor sine Tekna Ung 

aktiviteter sammen under paraplyen Tekna Ung Innlandet. Tanken var at avstandene ikke er 

til hinder for å delta på arrangement selv om de legges til en naboby. Det ble dannet et 

interimstyre med medlemmer fra alle 3 avdelinger. Tor Kristian Molden og Hege Knutsen har 

representert Lillehammer avdeling. Ikke alle arrangementer kunne gjennomføres. Det som sto 

på kalenderen etter sammenslåingen var: 

 

• Sommerfest – kick off på Hamar – avlyst 

• Quiz-kveld i hver av byene i september og desember  

• «Coffee tasting» i Stange 

• «Perfect escape» i Lillehammer november 

• Bowling i Hamar i november 

 

Samfunnsmidler 

Samfunnsmidler er et godt tilbud til små avdelinger og som muliggjør gjennomføring av 

kostbare arrangement som kan arrangeres gratis for deltakerne. 

Tekna Lillehammer avdeling hadde ingen søknader om samfunnsmidler eller faglige midler i 

2018. Avdelingen har fått tilsagn om støtte til 2 prosjekt i 2019: 

• 3 realfagskvelder for foreldre og barn med Praktisk Realfag – tilsagn 23.000 

• Møte om «Omsluttende læring - bruk av VR, AR og spillifisering i arbeidslivet.» tilsagn 

kr 20.000 

 

Gjøvik avdeling søkte og fikk samfunnsmidler til First Lego League turnering på vegne av 

alle 3 avdelingene. 
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Foreningspolitisk arbeid 
Teknas hovedstyre inviterte alle lokale tillitsvalgte til dialogmøter på Hotel Norge Høsbjør i 

Brumunddal i oktober. Viktigste saker var Teknas strategi frem mot 2024 og R-møte i 2019. 

Fra Hovedstyret møtte Bjørn Olav Bakka og Elisabeth Drange, i tillegg møtte Terje Vardenær 

Arnesen fra Teknas valgkomité og økonomidirektør i Tekna Ellen Fonnlid Larsen. Fra 

Lillehammer avdelingen lokalt møtte Jan Riddervold, Ingunn Midtgård Høyvik, Tor Kristian 

Molden og Dag Waaler. 

 

Avdelingsfagrådet for Innlandet 
Avdelingslederne i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer møtes jevnlig og forbereder felles 

prosjekter og program for felles samlinger. Etter dialogmøtet i oktober fortsatte man med 

lokalt fagråd lørdag med skrivekurs.  

Avdelingsfagrådet står som arrangør av de årlige VA-dagene i Innlandet i samarbeid med 

driftsassistansene for vann og avløp i Hedmark og Oppland.  Det er en frittstående 

prosjektgruppe som står for gjennomføringen. Konferansen i 2018 fikk igjen over 200 

deltakere 

 

Sentrale møter 

• Faglig årsmøte, Lillestrøm, februar    Jan Riddervold repr. for Innlandet 

• Avdelingsledermøte, Gardermoen, oktober  Jan Riddervold deltok 

• Tekna Ungs landssamling, Gardermoen, oktober Tor Kristian Molden deltok 

 

Lokale medlemmer i sentrale Tekna-verv i 2018 
Jan Riddervold ble valgt som medlem av Teknas avdelingsutvalg ved avdelingsledermøtet. 

Jans oppgave er å være et bindeledd mellom Tekna sentralt og de 3 lokalavdelingene i 

Østfold, samt Lillehammer, Gjøvik og Hedmark avdelinger. I tillegg skal Jan ha et særlig 

ansvar for pensjonistene. 

Dag Waaler er medlem av Tekna Opptaksråd og av faggruppestyret for Teknologihistorisk 

gruppe i Oslo avdeling, inkludert medlem av Bautautvalget. 

Tekna Lillehammer avdeling hadde ingen andre medlemmer i sentrale verv i 2018. 
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Regnskap 2018  

Regnskapet som ble avsluttet ved årsskiftet følger nedenfor.  Det viser at avdelingen i 2018 

hadde et negativt årsresultat på kr. 23 987,- mens det var budsjettert med et underskudd på kr. 

14 500,-.  

Høyere aktivitet enn planlagt er en del av grunnen til dette. 

 

Avdelingen hadde ved årsskiftet 2018/2019 en beholdning på kr. 169 332.  

 

INNTEKTER 
Budsjett 

2018 

Regnskap 

2018 

Regnskap 

2017 

Avdelingskontingent 70 000 70 294 67 438 

Renter 500 222 481 

Egenandel diverse arrangementer 45 000 52 550 44 500 

Egeandeler Peer Gynt Gjøvik  6 376  

Tilsknudd (søknader/sponsing) 10 000 0 0 

Andre inntekter (etterbetaling egenandel 2016)   11 114 

Sum inntekter 125 500 129 442 123 533 

       

KOSTNADER 

Budsjett 

2018 

Regnskap 

2018 

Regnskap 

2017 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 10 000 11 759 3 522 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 15 000 28 583 16 500 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 10 000 2 713 4 800 

Møte medlemmene der de er 60 000 71 110 52 964 

Være tydelig, samlet og åpen 15 000 16 865 9 700 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 20 000 22 267 14 251 

Diverse kostnader 10 000 133 17 433 

    

Sum kostnader 140 000 153 429 187 710 

    

Årsresultat -14 500 -23 987 -64 178 
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EIENDELER Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Bankinnskudd og kontanter 193 318 169 332 193 318 

Utestående fordringer   0 

Annet     0 

Sum eiendeler 193 318 169 332 193 318 

    

EGENKAPITAL OG GJELD Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Egenkapital 193 318 169 332 193 318 

Gjeld 0  0 

Annet 0  0 

Sum egenkapital og gjeld 193 318 169 332 193 318 

 

Spesifikasjon av kostnadene 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

 Rosten kraftverk   

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

 Vitensenteret Gjøvik  

 Praktisk realfag/kjemisk juleverksted 

 First lego league 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer     

 Befaring Kroken/Mesna 

 Sykkelbyen Lillehammer 

Møte medlemmene der de er     

 Peer Gynt, buss, mat, billett 

 Tyrili klatrekveld 

 Gjøvik klatrepark 

 Førjulskveld Maihaugen 

 Skikurs  

 Kajakkurs 

Være tydelig, samlet og åpen     

 Årsmøte 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter     

 Styremøter 

 Styresamling Hunderfossen 

 Fagråd og ledermøte 

 Møtegodtgjørelse styremedlemmer 

Diverse kostnader     

 Omkostninger bedriftskonto DNB 
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Budsjett 2019  

Forslag til budsjett følger nedenfor. Avdelingen har ikke som mål å legge opp reserver, styret 

mener at pengene må brukes til beste for medlemmene gjennom de arrangementer som tilbys. 

For 2019 foreslås et budsjett som gir kr. 1 900 i overskudd. 

 

Som tidligere beskrevet har vi søkt og fått bevilget kr. 43 000 i samfunnsmidler for 2019. For 

disse to arrangementene har vi budsjettert med en egenandel fra Tekna Lillehammer. Dette 

utgjør kr. 5 000 på «Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere» og kr. 9 000 på 

«Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi». 

 

 

  Regnskap 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

  Inn Ut Inn Ut Inn Ut 

Avdelingskontingent 70 294   70 000   70 000 0 

Renter og gebyrer 222 133 500   100 200 

Egenandel arrangementer 58 926   45 000       

Medlemsarrangementer   114 165   140 000 50 000 93 000 

Diverse kostnader     1 000   0 2 000 

Årsmøte   16 865     6 000 20 000 

Styremøter   22 267     0 23 000 

              

Tilskudd (søknad/sponsing)     10 000       

Samfunnsmidler - realfag         23 000 9 000 

Samfunnsmidler VR         20 000 5 000 

First Lego League           15 000 

  129 442 153 430 126 500 140 000 169 100 167 200 

 

Medlemsarrangementer fordeles på følgende poster: 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 15 000 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 30 000 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer 5 000 

Møte medlemmene der de er 70 000 

Være tydelig, samlet og åpen 20 000 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter 23 000 

Diverse kostnader 2 000 

SUM 165 000 
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Prioriterte oppgaver for 2019 

Tekna Lillehammer avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 

utvikles i vårt område som omfatter Lillehammer og Gudbrandsdalen. Avdelingens prioriterte 

oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan 

2018–2019, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag.  De prioriterte 

oppgavene for 2019 er et styringsverktøy for avdelingen og er utformet etter realistiske mål 

som avdelingsstyret mener kan gjennomføres.  

Tekna Lillehammer avdeling er tildelt samfunnsmidler for 2019 for følgende prosjekter 

• 3 realfagskvelder med PR for foreldre og barn    kr. 23 000 

• «Omsluttende læring – bruk av VR, AR og spillifisering i arbeidslivet» kr. 20 000 

Tekna Ung og overgangsmedlemmer er et viktig satsingsområde for Tekna. Tekna 

Lillehammer avdeling vil videreutvikle tilbudet til denne medlemsgruppen i samarbeid med 

Gjøvik og Hedmark avdelinger. 

Tekna har et overordnet mål om å nå 80000 medlemmer i 2019. Avdelingen ønsker å bidra til 

dette gjennom å holde attraktive arrangement som tiltrekker potensielle medlemmer. 

2019 er tillitsvalgtes år i Tekna. Avdelingen vil bidra til dette. Stikkord for tillitsvalgtes år er 

økt motivasjon, samhold og stolthet.  

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere  

• Arrangere kurs, faglige møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk for medlemmene som er både 

relevant og tverrfaglig  

• Samarbeide med andre aktører hvor det er relevant 

Partner i arbeidslivet  

• Være et samlingspunkt for alle Tekna-medlemmer i alle aldersgrupper, også de som står 

uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen. 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi  

• Jobbe aktivt med å vekke interessen for realfag hos barn og unge ved blant annet å arrangere 

inspirasjonsdag i realfag for elever i barneskoler 

• Vise at teknisk og naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å skape arbeidsplasser og    

for å løse og forebygge miljøproblemer  

• Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning blir forstått, verdsatt og benyttet  

 Bidra til å løse samfunnets utfordringer  

• Bidra i samfunnsdebatten gjennom å arrangere informasjons- og fagmøter om aktuelle tema 

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

• Bidra til at Teknas medlemstilbud er attraktivt fra student til pensjonist  

• Rekruttere og bevare medlemmer for å samle alle som har eller holder på med en teknisk-          

naturvitenskapelig utdanning  

• Utvikle tilbud med utgangspunkt i medlemmenes behov, spesielt for yngre medlemmer         

..gjennom Tekna Ung og Tekna Student  

• Utvikle tilbud for alle medlemsberettigede 

• Iverksette tiltak for å mobilisere frivilligheten i foreningen  

• Bidra med å bygge merkevaren Tekna og synliggjøre Tekna  


