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Styrets årsberetning for 2016 
 

2016 har vært et 80 års jubileumsår for Tekna Moss. Den sentrale begivenhet har derfor vært 

jubileumsfesten, som ble avholdt på Jeløy Radio i slutten av Oktober med 67 påmeldte 

medlemmer og gjester, deriblant byens ordfører Tage Pettersen, generalsekretær 

Ivar Horneland Kristensen og styreledere fra Nedre Glomma og Halden 

 

I tillegg har styret arrangert mange fine arrangement hvor det har vært mulighet for å møte 

medlemmer og ikke-medlemmer i en ramme av faglig eller på annen måte relevant karakter 

 

Tekna tester fysisk fostring: Fridykking med Moss Undervannsklubb 

Familiedag på Marinemuseet i Horten 

«Utforskeren» på biblioteket i Moss, tema CSI 

«Utforskeren» på biblioteket i Moss, tema Elektronikk 

«Utforskeren» på biblioteket i Moss, tema Kroppen 

 

Vi har nå ett godt samarbeid med biblioteket for å gi ett lavterskel tilbud som er åpent for alle. 

Her fikk vi promotert Tekna på en god måte, og traff mange barn som vi vanligvis ikke ser på 

våre andre lignende arrangement.  

 

Familiedagen på marinemuseet i Horten var et arrangement med invitasjon til Tekna Østfold. 

35 medlemmer meldte seg på. Med slike arrangement får medlemmene mulighet til å både bli 

kjent og bygge nettverk på tvers av avdelingene, samt en anledning til å besøke severdigheter 

som man  normalt kanskje ikke vil prioritere. Dessverre opplevde vi flere avmeldinger samme 

dag som arrangementet ble avholdt. 

 

Det ble også åpnet for påmelding fra Tekna Østfold til fridykkedagen som vi arrangerte i 

samarbeid med dykkeklubben. Kurset bestod av en teorikveld på Peppes i Moss med lett 

servering, samt en søndag i bassenget i Mossehallen. I år var vi i tillegg 

arrangementsansvarlig for styresamlingen for Østfold som ble arrangert på Tanumstrand i 

Sverige. 

 

Vi har også fortsatt med vårt arbeid for å øke interessen rundt realfag, og har hatt samarbeid 

med Kodeklubben og jobber fortsatt med å støtte First Lego League lagene i Moss. Dette 

arbeidet går nærmest av seg selv nå og vi har mange lag som deltar fra Moss hvert år. Vi holdt 

kick off på Verket Fab men det ble ikke holdt lokal konkurranse. Ett av lagene vi støttet kom 

til Skandinavisk finale i Bodø. I denne anledning passer det også å takke avtroppende leder 

Morten Breimo hans innsats i styret. First Lego League har vært en av hans hjertesaker. 

Morten har evnet å lede styremøtene med stoisk ro og uuttømmelig tålmodighet! Vi ønsker 

lykke til videre 

 

Samarbeidet med Moss Kodeklubb har også bidratt til mange arrangementer med bra 

oppmøte. Vi også til ett prøveprosjekt med programmering som tilbud på SFO på to skoler i 

Moss. Vi benytter ungdomsskoleelever til å undervise 3.-4. klassinger og har mottatt gode 

tilbakemeldinger fra både elever og kursholdere. Men vi har en jobb igjen med skolene for å 

dette til på flere skoler. 
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Avdelingen 

Tekna Moss avdeling består av Teknas medlemmer i Moss, Rygge, Råde, Hobøl, Våler og 

deler av Eidsberg kommune i Østfold fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens 

aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. 

 

Per 31.12.2016 hadde avdelingen 672 medlemmer, mot 648 året før. Det har dermed vært 

en medlemsvekst i medlemstallet på 3,7 %.  

 

Tekna på landsbasis hadde i 2016 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 

2,7 %.  

 

Avdelingen fikk 24 nye medlemmer. Bevegelsen forløp som følgende: 19 nyinnmeldte, 10 

studentoverganger, 32 overganger fra andre avdelinger, 16 har meldte overgang til andre 

avdelinger mens 21 er utmeldte eller døde. 

 

28,3 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 47,6 år. 

23 % er under 38 år og tilhører kategorien Tekna Ung. Denne aldersgruppen har hatt en vekst 

på 9,2 % siden i fjor. 

90,3 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 67,4 % i privat sektor 

(inkludert Spekter), 9,7 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 16,7 % i 

statlig sektor. 0,2 % er selvstendig næringsdrivende, og 4,3 % har ukjent arbeidsgiver. 

 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Moss avdeling har i 2016-2017 bestått av  

 

Avdelingsstyre 

Leder: Morten Breimo 

Nestleder: Jose Ramon 

Kasserer: Svein Holmen 

Sekretær: Anders Rosnes 

Styremedlem: Hilde Giæver Hildrum 

Styremedlem: Trude Setten Storengen  

 

Avdelingsstyret har i 2016 avholdt 1 styresamling og 7 styremøter. 

 

Revisor: Jan Ingolf Helseth  

 

Valgkomite: 

Leder:  Anders Fjeld 

Nestleder: Richard Norland 

 

Prosjektleder for samfunnsprosjekter: 

Kjøkkenkjemi: Jose Ramon 

First Lego League: Trude Setten Storengen 

Kodekurs for barn i Mosseregionen: Anders Rosnes 
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Aktiviteter i 2016 

Avdelingens aktiviteter og tiltak, presentert i forhold til målsetningene i Teknas overordnede 

strategi, Tekna 2020. 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Det arrangeres mange kurs i regi av Tekna og Tekna Østfold løpet av året. 

Noen av disse ble arrangert i Moss eller utvalgt av styret med tanke på våre 

avdelingsmedlemmer. 

• Hvordan håndtere endringsprosesser, 10. Mai på Vingparken Konferansesenter i Moss 

• Retorikk – Gjennomslag for egne ideer meninger og forslag, 20. Mai. Marcé Rygge 

Vest, Moss 

• Bli bevisst din egen kompetanse, 7. September på Vingparken Konferansesenter i 

Moss 

• Let’s Link, bruk av LinkedIn for profesjonell nettverksbygging, 13. Oktober på 

Inspiria. 

 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

• First Lego League – Tekna Moss støttet 3 lokale lag til årets FLL konkurranse og ett 

lokalt lag til årets JrFLL konkurranse som ble arrangert på Inspiria 10.-11.  november.  

• Utforskern på Moss bibliotek vår og høst 2016 

• Programmerings kurs for barn og voksne med Moss Kodeklubben. 

• Prøveprosjekt med programmering på SFO med Moss Kodeklubb. 

 

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

• Familiedag på Marinemuseet i Horten 

• Introduksjon til fridykking 

• Jubileumsfest 

• Felles styresamling Østfold på Tanumstrand 

• Delta på arrangement og kurs fra andre avdelinger og Tekna sentralt 

- Inspiriadag for medlemmer av Tekna i hele Østfold.  

- Skidag i Kjerringåsen. 

- Nasjonalparken på Hvaler, 21. August  

- Gøy på grensen, 4. September  

- Inspiriadag, 12. November 

 

Styremedlemmer har deltatt på arrangement i regi av Tekna sentralt:  

- Avdelingenes Vårsamling på Gardermoen 22.-23. april (Trude Setten Storengen) 

- Hovedstyrets dialogmøte i Drammen 18.-19 november (Anders Rosnes) 

 

Økonomi 

Økonomien i avdelingen er god. Siden vi har arrangert jubileumsfest så har vi i motsetning til 

foregående år denne gang et lite underskudd (16927 kr) som belastes avdelingens sparekonto. 

 

Styret har vært flinke til å skaffe ekstra støtte for de samfunnsprosjektene vi holder på med.  
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Utforskeren på Moss Bibliotek 

 

  "Skal nok ikke drikke dette" 

"Blander litt av den med litt av 

det så blir det noe nytt" 
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Programmering med Moss Kodeklubb 

 

 

  

"Kanskje roboten kan gå ut med søpla" 
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Kick-off First Lego League på FabLab. 


