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Styrets årsberetning for 2017
Avdelingslederen har ordet
Avdelingen har hatt stor aktivitet i 2017. Dessverre har mye av aktivitetene fremdeles måtte
dreie seg om den utfordrende situasjonen på arbeidsmarkedet i regionen.
Møteplassen er et tilbud for medlemmer som har mistet eller har fryktet for å miste jobben.
Avdelingen har også i 2017 supplert Møteplassen med egne arrangementer utover opplegget
som er tilbudt fra Generalsekretariatet. Flere av medlemmene som har benyttet seg av tilbudet
har lykkes å komme tilbake i jobb. Dessverre har det også kommet flere nye arbeidssøkende
medlemmer som følge av oppsigelser og nedskjæringer i bedrifter i distriktet. Selv om media
mot slutten av året skriver at pilene begynner å peke oppover og arbeidsledighetsnivået
minker litt, øker dessverre andelen av langtidsledige medlemmer - både i avdelingen og på
landsbasis.
Også i året som har gått, har avdelingen og medlemmene sett og møtt utfordringer i et
vanskelig arbeidsmarked. Det har dessverre blitt flere langtidsledige, selv om det meldes om
en liten nedgang i arbeidsledigheten mot slutten av året.
Situasjonen gjør at styrets medlemmer fremdeles fokuserer på situasjonen for de
langtidsledige som mister retten til dagpenger og står i fare for heller ikke å få innvilget
sosialhjelp. Avdelingen jobbet i fjor aktivt med å få startet et prøveprosjekt for å hjelpe deres
situasjon, og fikk innvilget midler til det over revidert statsbudsjett. Midlene til pilotprosjektet
ble av Arbeids- og sosialdepartementet tildelt Stavanger kommune, som nå er i ferd med å
starte opp. De første deltagerne er beregnet å starte i februar / mars 2018.
På tampen av 2017 ser vi at utfordringene dessverre vil fortsette i 2018. Avdelingsstyret vil
derfor fremover fortsatt ha fokus på situasjonen på arbeidsmarkedet.

Terje Amundsen
Leder for Tekna Stavanger avdeling

Avdelingen
Tekna Stavanger avdeling består av Teknas medlemmer i Eigersund, Sandnes, Stavanger,
Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand,
Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og Bokn kommuner i Rogaland fylke. Avdelingen
har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Per 31.12.2017 hadde avdelingen 6006 medlemmer, mot 5 947 året før. Det har dermed vært
en medlemsvekst i medlemstallet på 1,0%. (Tekna hadde i 2017 en generell medlemsvekst
blant ordinære medlemmer på 3,0%. Avdelingen fikk 405 nye medlemmer, hvorav 199 var
nyinnmeldte, 128 var studentoverganger og resten var innflyttere. Avgangen var
346 medlemmer, hvorav 224 ble utmeldt/strøket eller døde og resten flyttet ut.
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29,6% av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 43,1 år.
35% er 37 år eller yngre.
93,9% av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 83,5% i privat sektor
(inkludert Spekter), 3,9% i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 6,1% i statlig
sektor. 0,6% er selvstendig næringsdrivende, og 5,9% har ukjent arbeidsgiver/sektor. I
Rogaland (Stavanger avdeling og Haugaland avdeling til sammen) er 3,8% av medlemmene
permittert/arbeidssøkere. Det er en nedgang på 0,9% siden i fjor.

Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Stavanger avdeling har siden årsmøtet 10. mars 2017 bestått av:
Leder: Terje Amundsen
Nestleder: Benjamin Liew (t.o.m. juni 2017)
Kasserer: Danyal Javid
Styremedlem: Jan-Oscar Sørsdahl
Sevi Vik
Astri Søiland
Alexander Slobodinski
Sekretariat: Daglig leder for Teknas distriktskontor, Ilse Ros
Styret gjennomførte i 2017 et planleggingsseminar og 9 ordinære styremøter. I tillegg ble
flere saker behandlet mellom styremøter via e-post.
Avdelingen har følgende undergrupper:
• Tekna Fagråd Stavanger
• Arbeidslivsforum
• Ledelsesfaglig forum
• Miljøgruppa
• Tekna Ung
• Tekna Kvinnenettverk Stavanger
• Tekna Egen Bedrift Stavanger
Disse har egne beretninger som er vedlagt. For øvrig har avdelingen en rekke komiteer:
Festkomite: Felix Gorbatsevich, leder, Lisa Bingham, Marin Mirosevic og Odd Magne
Sørfossmo
Valgkomité: Heikki Oltedal, leder, Astrid Berge, Per Arne Salvesen og Jakob Ravnås
Ordenskollegium: Ingrid Di Valerio, Gyrid Espeland, Lill Erlandsen og Eivind Rake
Teknologipriskomiteen: Faisal Dahman, leder, Terje Aas Warland og Nils Ove Tendenes
Revisorer: Ivar Fett og Ivar Hebnes
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Aktiviteter i 2017
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas
overordnede strategi, Tekna 2020.
Totalt har det vært 4762 deltakere på 82 gjennomførte avdelingsarrangementer.
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere
Tekna Stavanger avdeling vil
• Invitere til minst 4 medlemskurs. Ett av disse skal gjennomføres på engelsk
• Arrangere faglige møter, bedriftsbesøk og ekskursjoner for medlemmene i regi av
avdelingens undergrupper: Tekna Fagråd Stavanger, Ledelsesfaglig forum,
Miljøgruppa, Tekna Ung, Tekna Kvinnenettverk Stavanger og Egen bedrift
• Tildele midler fra avdelingens ordning for Tekna-medlemmers videreutdanning i
februar og september, ref. statuttene på www.tekna.no/stavanger
• Samarbeide med andre aktører både innenfor og utenfor Tekna
• Sette fokus på overførbarhet av teknologi og kompetanse mellom ulike bransjer
Det ble gjennomført medlemskurs i stressmestring, hvordan overbevise i presentasjoner,
kommunikasjon i samarbeid og hvordan få bedre møter gjennom effektiv møteledelse. Det ble
også avholdt et kurs på engelsk, som imidlertid hører inn under overskriften «i et
internasjonalt arbeidsliv».
Teknas undergrupper bidro med mange, tematisk varierende, arrangementer, ref. oversikten
nedenfor og gruppenes egne beretninger.
På grunn av situasjonen på arbeidsmarkedet var det ekstra stor pågang på midler fra
avdelingens støtteordning for etter- og videreutdanning. I 2017 innvilget styret 23 søknader på
til sammen kr. 71 139,00.
I tillegg arrangerte avdelingen 3 faglige kurs for arbeidsledige medlemmer for å kvalifisere
dem til andre bransjer: Innføring i regelverk for offentlige anskaffelser, Introduksjonskurs i
plan- og bygningsloven og Offentlig forvaltning – et introduksjonskurs.
Tekna Fagråd Stavanger fortsatte sitt samarbeid med NTVA (Norges Tekniske
Vitenskapsakademi (ref. fagrådets egne beretninger). Fellesarrangementet «Kunstig
intelligens» var dessuten et samarbeid med den lokale programkomiteen for Forskingsdagene.
Ledelsesfaglig forum samarbeidet med BI Stavanger og Næringsforeningen i Stavangerregionen om sitt kurstilbud. Egen Bedrift arrangerte en stor Starte og drive bedrift dag i
samarbeid med Brønnøysundregistrene. Kvinnenettverket arrangerte et kvinnetreff sammen
med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Petro Ladies Club og NITO.
Ett kurs om oppstart av egen bedrift ble avlyst på grunn av få påmeldte.
Følgende arrangementer er avholdt:
Antall deltakere
Triangulum - Integrated District Solutions for Smart
Cities
Stressmestring - mer overskudd i arbeidet
Tekna Ung: Omvisning på Petrojarl Varg
Tekna Ung: Omvisning på Petrojarl Varg
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30
27
10
11

Tingenes Internett
Hvordan overbevise i presentasjoner
Omvisning på Petrojarl Varg
Omvisning på Petrojarl Varg
Bli kvitt dine uvaner
Fremtidens by - med et sideblikk til Stavangerregionen
Innføring i regelverket for offentlige anskaffelser
Bruk av simulatorer - del 1
Uncertainty Management
Kunstig intelligens
Introduksjonskurs til Plan- og bygningsloven (pbl)
Endring og omstilling
Kommunikasjon i samarbeid
Få bedre møter gjennom mer effektiv møteledelse
Robotteknologi
Offentlig forvaltning
Prestasjonsledelse
Om å lede det ukjente
Starte og drive bedrift-dagen
Ta ordet: Tale er sølv - tie er tull!
Droneteknologi
Fra olje til helse
Hvordan lede framtidens organisasjoner

71
30
9
9
35
41
19
14
39
110
18
11
40
26
37
15
14
14
61
100
29
11
15

Avdelingen har gitt reisestøtte og UiS’ Petrobowl lag i fm. deltakelse på konkurranser i Krakow og
Houston, og to maskinstudenter som ble invitert til å presentere sitt bachelor-prosjekt «Additive
Manufacturing of Polymer Tooling for Reaction Injection Molding – Cheaper, Faster and More Agile»
på International Conference of Industrial Engineering and Engineering Management i Singapore.
Avdelingen har også gitt støtte til studieturen i regi av linjeforeningen INDØKS- linjeforeningen for
studenter i industriell økonomi ved UiS. Dette er et bra vervetiltak.
Avdelingen hadde i 2017 styremedlemmer i flere av Teknas faglige nettverk:
Runar Østebø
leder, Tekna Olje og gass
Gudmund Syrtveit
styremedlem Tekna Olje og gass
Christian Quale
styremedlem Tekna Olje og gass
Marthe J. Blikra
styremedlem Tekna Biotek
Eirik G. Kommedal styremedlem Tekna Biotek
Reinert Seland
styremedlem Tekna Egen Bedrift
Mads Martinsen
styremedlem Tekna Havbruk
Anne Tronslin
interimstyret Tekna Helse og teknologi
Partner i arbeidslivet
Tekna Stavanger avdeling vil
• Arrangere møter/kurs relatert til situasjonen på arbeidsmarkedet
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• Stimulere til opprettelse av bedriftsgrupper v/arbeidslivsforum og i samarbeid med
Teknas forhandlingsavdeling
• Ha et samarbeid med lokale bedrifts- og etatsgrupper v/Arbeidslivsforum
Situasjonen på arbeidsmarkedet var fortsatt vanskelig i 2017. Avdelingen og
distriktskontorlederen har gjennom hele året vært vertskap for Møteplassen for arbeidssøkere.
Møteplassen i Stavanger har i 2017 hatt tilhold hos gründerhuset ELEFANT. I tillegg til
kurspakken fra Tekna har avdelingen supplert med egenfinansierte foredrag og kurs. Høsten
2017 arrangerte avdelingen kurs i offentlige anbud, plan- og bygningsloven og offentlig
forvaltning, for å kvalifisere medlemmene for jobber i nye bransjer.
Møteplassen får gode tilbakemeldinger. Flere medlemmer har også meldt tilbake at deltakelse
på Møteplassens arrangementer har hjulpet dem med å komme tilbake i jobb. Dette er styret
og Tekna meget glad for. Det er imidlertid en utfordring at antallet langtidsledige har gått opp.
I år hadde møteplassens arrangementer totalt 272 deltakere.
Også i 2017 bidro avdelingsmedlemmer med å gi arbeidsledige et ansikt ved å stille opp til
intervju med Stavanger Aftenblad.
Avdelingen inviterte i samarbeid med NITO alle interesserte arbeidsledige til
Mulighetsterminalen 27. april for arrangementet «Arbeidsledige møter NAV». Det var 30
deltakere.
Spesielt nestleder Jan-Oscar Sørsdahl og avdelingsleder Terje Amundsen bidro i 2017, i
samarbeid med NITO Rogaland, med å sette fokus på utfordringer/problemstillinger rundt
langtidsledighet. Det meget omfattende arbeidet for å få etablert et pilotprosjekt for
langtidsledige uten dagpenger i regionen som ble påbegynt i 2016 fortsatte, med intensiv
politiker kontakt på alle plan. På våren bar arbeidet endelig frukter, da det kom kr. 5000 000
på revidert nasjonalbudsjett til et pilotprosjekt. På høsten ble det klart at Stavanger kommune
får hånd om midlene og pilotprosjektet, og avdelingsstyret følger med og prøver å komme
med innspill som vil gi mest mulig nytte og penger til de langtidsledige.
KRFs stortingsgruppe ba om et møte med avdelingen, som fant sted 26. juni. Her deltok også
generalsekretær Ivar Horneland Kristensen, president Lise L. Randeberg og fylkesdirektør i
NAV Truls Nordahl m.m. Tema var situasjonen for de arbeidsledige, og forskjellige
utfordringer relatert til dette, bl.a. langtidsledighet og muligheten for å kombinere dagpenger
med studier for å kvalifisere seg til arbeidsmarkedet.
Avdelingen fikk lovord på foreningens Representantskapsmøte og applaus på
Avdelingsledermøtet for sin innsats for de arbeidsledige.
Avdelingen har også ellers god kontakt med NAV og NAV Eures i f.m. Møteplassen og er
behjelpelig med å spre informasjon om lokale jobbmesser o.l.
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Avdelingens Arbeidslivsforum inviterte til pensjonskurs, som fikk god oppslutning, ref.
Arbeidslivsforums beretning.

Ett møteplassen kurs med tema LinkedIn måtte avlyses p.g.a. sykdom, men de påmeldte fikk
mulighet for individuell oppfølging.
Avholdte arrangementer
Antall deltakere
Møteplassen: Presentasjon av Norconsult
Møteplassen: Presentasjon av Roxel
Møteplassen: Bli bevisst på din kompetanse
Møteplassen: Normale reaksjoner på en unormal
situasjon
Møteplassen: Presentasjon av Capgemini
Jobbmuligheter i et tøft arbeidsmarked
Dialogmøte for langtidsledige
Møteplassen: Hva er din kompetanse?
Jobbmuligheter i dagens arbeidsmarked
Møteplassen: Muligheter hos Sekse og Hogstad
Møteplassen: Mentaltrening til hverdagsbruk
Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår

17
11
15
7
10
38
9
10
39
8
18
50

I et internasjonalt arbeidsliv
Tekna Stavanger avdeling vil
• Avholde engelskspråklige arrangement
• Samarbeide med aktuelle aktører om arrangementer
På grunn av kurssystemet og rutiner for invitasjonsutsending har dessverre ikke alle
invitasjoner hatt både norsk og engelsk tekst. Noen arrangementer ble imidlertid kun
annonsert på engelsk.
5 arrangementer ble holdt på engelsk. 2 arrangement var faglig (Ref. «Partner for
kompetanse») og 2 var relatert til jobbsøking (Ref. bl.a. forrige området). Det var også 3
filmkvelder hvor filmene hadde engelsk som språk (ref. «Møte medlemmene»).
Avholdte arrangementer
Møteplassen: CV, application letter
and communication
Møteplassen: Interview Technique
Intercultural Communication at
Work

Antall deltakere
17
17
18

Avdelingen samarbeidet også med NAV Eures om annonsering av jobbmesser med
presentasjoner av utenlandske selskaper.
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Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi
Tekna Stavanger avdeling vil
• Delta på lokale utdanningsmesser
• Med delstøtte fra Teknas samfunnsmidler og egne midler:
- arrangere Newton Camp i samarbeid med Den Norske Turistforening og Norsk
Oljemuseum (Newton rom)
- Opprette kodeklubber i samarbeid med Lær Kidsa Koding
- støtte både Stiftelsen Teknolab og en lokal First Lego League-finale
- støtte og delta på Forskningsdagene
- støtte leksehjelp i samarbeid med Røde Kors
- støtte Ent3r UiS
• Gi økonomiske støtte til relevante prosjekter
• Dele ut avdelingens Teknologipris
• Bidra til å synliggjøre teknisk-naturvitenskapelig kompetanse
• Ha et aktivt samarbeid med andre, f.eks. Jærmuseet, avd. Vitenfabrikken (Sandnes) og
avd. Kvia (Nærbø).
Sammen med NITO Rogaland deltok avdelingen på Ta Utdanning 23. og 24. januar.
Avdelingen hadde også egen stand på Yrkesvalgdagen på Dalane videregående skole 8.
februar.
Det ble arrangert Newton Camp ved Prekestolen Base Camp med oppstart på Norsk
Oljemuseum 4 uker i sommerferien med til sammen 100 deltakere.
I desember ble det holdt et informasjonsmøte om oppstart av kodeklubber i samarbeid med
kodeklubben på Sola skole. Det ser ut til at det iallfall blir startet 2 nye kodeklubber på nyåret.
Avdelingen støttet Stiftelsen Teknolab med midler til innkjøp av nytt utstyr. Stiftelsen viste
seg frem med stand på Forskningstorget under Forskningsdagene.
Den lokale FLL-finalen ble holdt 11. november på Vitenfabrikken i Sandnes med 34 lag (mer
enn 500 deltakere). Denne gangen var også lag fra Haugesunds området invitert, fordi
turneringen i Haugesund ble avlyst. Flere Tekna-medlemmer var aktive som lagledere og
dommere.
Avdelingen støttet også vinneren, Team Gosen, slik at laget kunne delta i den skandinaviske
finalen i Oslo.
Avdelingen var en av arrangørene av Forskningsdagene, som totalt trakk ca. 7800
publikummere. Distriktskontorets leder representerte Tekna i den lokale programkomiteen,
som avholdt en rekke arrangementer, bl.a. Forsker Stand Up i perioden 21. september – 2.
oktober. Tekna Fagråd Stavanger og NTVA bidro med et arrangement, ref. Karriereutvikling,
nettverk og kompetanse.
Internt i komiteen hadde Avdelingen og Vitenfabrikken hovedansvar for forskningstorget i
Stavanger, som ble avholdt 23. september. Avdelingen hadde selv eksperimentstand på torget.
Forskningsdagsarrangementene fikk god presseomtale. Forsker StandUp
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Styret jobbet ikke videre med leksehjelpprosjektet, fordi det krever kursing for å kunne bli
leksehjelp i regi av Røde Kors.
Matte- og realfagsmentorprogrammet Ent3r var igjen en suksess i 2017. Her fikk
ungdomsskoleelever og VGS-elever inspirasjon og støtte med matematikk og realfag. Ent3rmentorer deltok også som stand-bemanning på tidligere omtalte Ta Utdanning, og med stand
på Forskningstorget under Forskningsdagene.
ION Racing Stavanger (tidligere Formula Student Team UiS) bygget en el-racerbil fra
grunnen av og deltok på en internasjonal studentkonkurranse på Silverstone banen i England
sommeren 2017. Tekna ble godt profilert gjennom bl.a. en stor logo på bilpanseret. Bilen ble
også vist frem på Forskningstorget under Forskningsdagene. Avdelingen synes det er meget
viktig med praktiske, tverrfaglige prosjekter som ingeniørstudenter kan delta på.
Avdelingen støttet også Mars Institute Student Chapter. Dette er et annet tverrfaglig studentprosjekt, som ønsker å vokse og tilby bachelor- og masteroppgaver på linje med ION
Racing.MISC deltok også med stand på Forskningstorget.
Avdelingen støttet RING Kunnskapsdagene i januar 2017. Dette er dager som arrangeres på
Vitenfabrikken i Sandnes, hvor bedrifter viser frem hvordan de bruker realfag i praksis.
Målgruppen er elever i første klasse på VGS.
Avdelingens Teknologipris for 2016 gikk til Vision IO. Prisen ble delt ut på avdelingens
årsmøte 10. mars.
Avdelingen samarbeidet med Bauta utvalget i Oslo avdeling og Norsk Oljemuseum om
plassering av en Bauta for norsk petroleumsvirksomhet på Ole Olsens plass i Jåttåvågen.
Avdukingen fant sted 27. april v/varaordfører Bjørg Tysdal Moe og ble vist på TV Vest
nyhetene.
Følgende arrangementer er avholdt:
Hvordan kan vi vite om vi vet?
Forskningsdagene 2017
(torget)
Familiedag med Andreas Wahl
Start en kodeklubb!

Antall deltakere
156
1600
400
13

Bidra til å løse samfunnets utfordringer
Tekna Stavanger avdeling vil
• Arrangere åpne møter om aktuelle temaer i regi av undergruppene
• Ha et samarbeid med andre organisasjoner, f.eks. Næringsforeningen i Stavangerregionen
• Levere høringsuttalelser i aktuelle saker
• Bidra med medieinnspill i saker av interesse for foreningen og medlemmene lokalt
10

Følgende arrangementer er avholdt:
Massehåndtering på Jæren - fra avfall til ressurs
Tur til nytt kraftverk i Lysebotn
Klimaendringene - realiteter, trusler og
muligheter

Antall deltakere
28
27
63

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen
Møte medlemmene der de er
Tekna Stavanger avdeling vil
• Tilby medlemmene et godt sosialt tilbud i alle livsfaser fra nyutdannet medlem til og
med pensjonist.
• Profilere foreningens medlemsfordeler, bl.a. Huskestua barnehage og Møteplassen
Avdelingen har hatt et mangfoldig sosialt tilbud.
Medlemsfordeler er blitt annonsert elektronisk gjennom invitasjons- og
informasjonsmeldinger og Facebook.
En skitur til Tjørholmfjellet og deltakelse med et stafettlag på Siddisløpet ble avlyst p.g.a. få
påmeldte.
Følgende arrangementer er avholdt:
Antall deltakere
TeknaPils på Newsman
Curling med Tekna Ung
Sosial filmkveld med Tekna Kvinnenettverk Stavanger
Drop in på Harbour Café
Tekna Ung: Nybegynner swingkurs
Tekna Ung: Saudatur
Tekna Ung: Løpeteknikk kurs
Tekna Ung: Sykkelmekkekurs
Tekna Ung: Leirdueskyting
Teatertilbud: Indianeren
Smaken av vin med ost attåt
Tekna Ung: Vinsmaking
Vårquiz og pizza
Tekna Ung: Vårtur
Boblende kunst
Tekna Ung: SUP-kurs
Tekna Ung: Shuffle board
Teatertilbud: En Folkefiende
Teatertilbud: Påklederen
Tekna Ung: Fotokurs
Med hjernen på rette staden
Høstfest i Stavanger
Sosial filmkveld med Tekna Kvinnenettverk Stavanger
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25
31
84
2
33
13
19
11
18
33
50
37
30
7
54
13
24
24
30
7
53
45
48

Langtidsledig – hvordan påvirker det parforholdet og
familien?
Juleølsmaking hos Cardinal
Julekrans verksted
Tekna Ung: Oilers-kamp i DNB Arena
Julekrans verksted
Tekna Ung: Julekino
Tekna Ung: Juleølsmaking
Barnejuletrefest på Rogaland Teater

4
63
30
20
26
27
48
355

Tydelig, samlet og åpen (Synliggjøre Tekna, verving o.l.)
Tekna Stavanger avdeling vil
• Støtte Teknas studentkontakter ved UiS i deres arbeid. Bl.a. støtter avdelingen et
sosialt arrangement med info om Tekna for mastergradsstudenter ved studiestart
• Dele ut avdelingens Studentpris
• Arrangere vårfest for avdelingens nye, fortsatte og avtroppede tillitsvalgte
• Delta på sentrale og regionale møter for tillitsvalgte, og arbeide for at avdelingen har
tillitsvalgte i sentrale verv
• Samarbeide med andre avdelinger og andre deler av foreningen hvor det er naturlig
Tekna Stavanger avdeling kan
• Gi økonomisk støtte til faglige medlemstilbud arrangert av bedrifts-/etatsgrupper
• Dele ut avdelingens Ildsjelpris og avdelingens Utdanningspris
Følgende arrangementer er avholdt:
Årsmøte i Tekna Stavanger avdeling
Politisk valgmøte i regi av Tekna og NITO

Antall deltakere
62
17

Avdelingen har vært representert på følgende foreningspolitiske arrangementer:
• Teknas faglige årsmøte (v/Tekna Fagråd Stavanger)
• Vårsamlingen for avdelingstillitsvalgte (sentralt)
• Hovedstyrets dialogmøte
• Landssamlingen for Tekna Ung (v/Tekna Ung)
• Avdelingsledermøtet.
Avdelingen hadde i 2017 følgende medlemmer med sentrale verv:
Siri Tømmerås
Fagutvalgsmedlem
Per Arne Salvesen
nestleder Tekna Privat
medlem av Lønns- og interesseutvalget
Solveig Hammonds
styremedlem Tekna Privat
Terje Amundsen
nestleder Avdelingsutvalg (leder f.o.m. oktober)
Ingrid di Valerio
Teknas Valgkomité
Eivind Rake
Teknas Kontrollkomité
Sevi Vik
Etisk Råd (utnevnt i desember)
Tekna Student ved UiS har en fast observatør i avdelingsstyret og styret samarbeidet med
studentkontaktene om et sosialt arrangement med info om Tekna for mastergradsstudenter
(Master Party) som ble holdt 14.09.17 med 165 deltakere. Dette er et godt vervetiltak.
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Avdelingen har også støttet Tekna Student økonomisk, bl.a. i forbindelse med Tekna Games.
Avdelingens vårfest for tillitsvalgte ble holdt 30. mars med 12 deltakere.
Avdelingens Utdanningspris for 2017 gikk til Avito LOOPS. Avdelingens Studentpris 2017
gikk til Elias Moland. Begge prisene ble overrakt under seremonien for
masteravgangsstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, 17. juni. Ref. også
fagrådets beretning.
Avdelingens Ildsjelpris 2017 ble delt ut til distriktskontorleder Ilse Ros.

Undergruppenes beretninger
TEKNA FAGRÅD STAVANGER

Fagrådet gjennomførte 1 styremøter i 2017. Samarbeidet med Norges Tekniske
Vitenskapsakademi (NTVA) fortsatte i 2017 fungerte utmerket
Styrets medlemmer ved utgangen av 2017: Eivind Sandsmark (leder) - Statoil, Christian
Quale- IRIS, Astri Søiland - Multiconsult (representant fra avdelingsstyret), Ingri Lande student (representant for Teknas studentgruppe ved UiS), Johnny Fredvik – Lyse Neo, og
Finn Espen Gundersen – Systor Vest. Ilse Ros (DK-leder Rogaland) er fagrådets sekretær.
Arbeidsmål 2017

• Gjennomføre prosessen rundt utvalg av kandidater til Tekna Utdanningspris i
henhold til etablerte statutter, og dele ut prisen til en bedrift. Stimulere ellers til
at UiS-studenter får studentoppgaver i samarbeid med næringslivet/offentlige
etater.
o Teknas Utdanningspris til en bedrift som har gitt gode, faglig relevante,
masteroppgaver og som har fulgt opp masterstudenter på en fremraget måte ble
delt ut 17.06.17 under avslutningsarrangementet for nyuteksaminerte mastere
ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og
hadde derfor et stort publikum. Prisen gikk til Avita LOOPS. Juryen besto av
Terje Amundsen (juryleder), Eivind Sandsmark (fagrådets leder), Øystein Bø
(Universitetet i Stavanger), Frode Berge (Næringsforeningen i Stavangerregionen), Christian Quale (Tekna Fagråd Stavanger) og Ingri Lande (Tekna
Student og Tekna Fagråd Stavanger).
•
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Arrangere minst 2 torsdagsmøter pr. halvår, deriblant ett bedriftsbesøk
Følgende arrangementer ble avholdt:
- 25. januar: Triangulum – Integrated District Solutions for Smart Cities. Samarbeid
med NTVA (30 delt.)
- 8. mars: Tingenes internett. Samarbeid med NTVA (71 delt.)
- 5. april: Fremtidens by - med et sideblikk til Stavanger-regionen. Samarbeid med
NTVA (41 delt.)
- 14. juni: Bruk av simulatorer – Del 1 (14 delt.)
- 7. september: Tur til nytt kraftverk i Lysebotn (27 delt.)

-

20. september: Kunstig intelligens. Samarbeid med NTVA og Forskningsdagene i
Stavanger-regionen (110 delt.)
18. oktober: Robotteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser. Samarbeid med NTVA (37 delt.)
22. november: Droneteknologi – nyere utvikling, anvendelser og samfunnsmessige
konsekvenser. Samarbeid med NTVA (29 delt.)

•

Delta med representanter på Teknas faglige årsmøte
Fagrådet var representert med 2 deltakere på Teknas faglige årsmøte 10.-11.2.17.

•

Fagrådet søker samarbeid på tvers av Teknas lokale og nasjonale grupperinger
hvor dette er mulig.
Dette var planlagt, men det var ikke kapasitet i 2017.

MILJØGRUPPEN
Styret i Miljøgruppen har i 2017 bestått av:
Parul Khandelwal, leder, Rune Lian, Stig Magne Hordnes og Pia Weider.
Arbeidsmål 2017:
Miljøgruppen skal:
• Arbeide for å bevisstgjøre Tekna-medlemmene gjennom opplæring og
vedlikehold av kunnskaper innen miljø generelt og miljørelatert
teknologi. Foredrag, møter, kurs, konferanser, m.m. arrangeres av
styret/miljøgruppen.
• Holde minst ett arrangement pr. semester, ref. avdelingens prioriterte
oppgaver.
• Avgi høringsuttalelser ved behov.
• Etablere kontakt med Faggrupper i Tekna
Rapport 2017
Gjennom arrangementene som tilbys medlemmene i regi av Miljøgruppa ønsker
gruppa å oppfylle intensjonen satt for 2017.
Miljøgruppa har hatt 2 arrangement:
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-

Massehåndtering på Jæren – fra avfall til ressurs, Scandic Stavanger
Park, 28 påmeldte.
Tone Ankerstrand fra regionalavdelingen i Rogaland fylkeskommune
snakket om den nye regionalplanen for massehåndtering. Hernan Mujica fra
Velde Miljø AS snakket om miljøprodukter (asfalt, puk, tilslag og betong).

-

Klimaendringene – resultater, trusler og muligheter , Scandic Stavanger
Forus, 63 påmeldte. Tore Furevik, direktør ved Bjerkenessenteret ved UiB
snakket om status fra forskning. Anders Bjartnes, redaktør i «Energi og
klima» og Norsk Klimastiftelsens publikasjoner fortalte om utvikling og
trender i energiomstilling og juridisk, finansiell og fysisk klimarisiko.

Assisterende fylkesberedskapssjef Gry Evensen, Fylkesmannen i Rogaland,
snakket om Fylkesmannens ansvar for forebyggende klimaarbeid og
beredskap ved ekstreme værforhold.
Miljøgruppa har i 2017 ikke gitt noen høringsuttalelser.
Det har ikke vært kontakt med andre Tekna grupper.

LEDELSESFAGLIG FORUM
Styret i ledelsesfaglig forum har i 2017 bestått av:
Kai Killerud (leder), Finn Sandberg, Janne Bie Kaarud og Ottar Kvindesland
Styret fortsatte sitt samarbeid med Handelshøyskolen BI, og kjøpte høsten 2017
også plasser på hver av samlingene under Næringsforeningen i Stavanger-regionens
«Lederskolen».
Arbeidsmål 2017:
- Styringsgruppen arrangerer minst 2 kveldsmøter/halvdagsseminarer,
ref. avdelingens prioriterte oppgaver.
Følgende arrangementer ble gjennomført:
- 25. mai: Uncertainty Management (39 deltakere)
- 29. september: Endring og omstilling (11 deltakere)
- 27. oktober: Prestasjonsledelse (14 deltakere)
- 17. november: Om å lede det ukjente (14 deltakere)
- 8. desember: Hvordan lede framtidens organisasjon (15 deltakere)

ARBEIDSLIVSFORUM
Styret i avdelingsrådet har i 2017 bestått av:
Anne Marie Nerby, leder, og Terje Tjøstheim Jensen, nestleder. Avdelingsleder Terje Amundsen
og distriktskontorleder Ilse Ros har vært støttepersoner.
Arbeidsmål 2017:

• Avdelingens arbeidslivsforum skal ha minst tre møter/kurs i 2017.
Arbeidslivsforums fokus har vært situasjonen på arbeidsmarkedet.
Arbeidslivsforums styre hadde 1 møte og foreslo medlemskurs for avdelingsstyret. Et

planlagt foredragsmøte kunne dessverre ikke gjennomføres da foredragsholderen ble
alvorlig syk, og en planlagt samling for tillitsvalgte måtte utsettes fordi seksjonen for
Arbeidsliv og jus ikke hadde mulighet for å delta.
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Avholdt arrangement:
13. desember: Pensjons – en viktig del av dine ansettelsesvilkår (50 delt.)
• Arbeidslivsforum legger, gjerne i samarbeid med Tekna Privat, til rette
stiftelsesmøter når det er interesse for danning av bedriftsgrupper.
Teknas sekretariat v/seksjon for Arbeidsliv og jus har opprettet egne prosjektgrupper
for dannelse av flere bedriftsgrupper og verving i eksisterende grupper.
Distriktskontorlederen har vært involvert i bedriftsgruppedannelsesarbeid og deltatt på
vervestands i bedrifter i samarbeid med seksjon for Arbeidsliv og jus.

TEKNA UNG
Styret besto pr. 31.12.17 av følgende medlemmer:
Trine Erfjord Meling (leder), Astrid Berge, Martin Holst, Audun Lie Indergaard,
Heidi Horne, Cathrine Andrea Rapp og Fredrik Alvenes.
Arbeidsmål 2017:
• Det skal inviteres til minst 20 arrangementer (2 hver måned bortsett fra Juli) i regi av
Tekna Ung.
• Arrangementene i regi av Tekna Ung skal være av variert innhold for å kunne dekke
størst mulig del av medlemmene.
• Delta med representanter på Tekna Ungs landssamling.
Oppsummering av 2017:
I år ble følgende kurs og arrangementer holdt for avdelingens medlemmer under 38
år:
• TeknaPils med Tekna Ung (25 delt.)
• Curling kveld (31 delt.)
• Omvisning på Petrojarl Varg (2x) (21 delt. totalt)
• Nybegynner Swingkurs (33 delt.)
• Skitur til Sauda (13 delt.)
• Løpekurs (19 delt.)
• Sykkelmekkekurs (11 delt.)
• Leirdueskyting (18 delt.)
• Vinsmaking (37 delt.)
• Vårquiz (30 delt.)
• Vårtur (7 delt.)
• SUP kurs (13 delt.)
• Shuffle board (24 delt.)
• Fotokurs (7 delt.)
• Ishockey kamp (20 delt.)
• Julekino (27 delt.)
• Juleølsmaking (48 delt.)
Tekna Ung inviterte også til en uformell Tekna pils via Facebook etter sommerferien.
Deltakelse på Siddisløpet med et Tekna Ung lag måtte avlyses p.g.a. for lite interesse.
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Trine Meling og Fredrik Alvenes deltok på Tekna Ungs Landssamling i Oslo 20. og 21.
oktober.
Martin Holst og Fredrik Alvenes presenterte Tekna Ung på samlingen «Fremtidens arbeidsliv
og den digitale revolusjon» i regi av Teknas bedriftsgruppe ved SUS.

TEKNA KVINNENETTVERK STAVANGER
Arbeidsmål 2017:
• Å bidra til medlemspleie og nettverksbygging blant Tekna Stavanger avdelings
kvinnelige medlemmer, inkl. kvinnelige studentmedlemmer, gjennom minst 6
arrangementer.
• Å motivere Stavanger avdelings kvinnelige medlemmer ved å arrangere temamøter
med gode kvinnelige rollemodeller.
• Å gi noe tilbake til samfunnet gjennom å promotere teknologi- og realfag overfor
jenter.
• Å bidra til at medlemmenes kompetanse blir synliggjort.
Styringskomiteen besto pr. 31.12.17 av følgende medlemmer:
Vibeke Ørn, Siv Blix, Karin Neergaard, Hilde Kraggerud og Berit Moltu. Distriktskontor
leder Ilse Ros er kontaktperson mot avdelingsstyret.
Mabel Moya-Pegenaute har vært i barselpermisjon i store deler av 2017, mens Grete Sem
Larsen gikk ut av komiteen i løpet av 2017 etter å ha vært med i styringsgruppen fra oppstart.
Vi retter en stor tatt til Grete for innsatsen.
Oppslutningen om arrangementene har vært meget god. Følgende arrangementer ble avholdt:
17. februari: Sosial filmkveld (84 deltakere)
9. mai: Smaken av vin med ost attåt (53 deltakere)
19. juni: Boblende kunst (54 deltakere)
20. oktober: Kinokveld (48 deltakere)
21. november: Tale er sølv – tie er tull! En samling for kvinner med foredrag v/kvinnelige
ledere med påfølgende nettverksbygging. I samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen, NITO og Petroleum Ladies Club (PLC) (100 deltakere)
23. november: Julekrans verksted (27 deltakere)
30. november: Julekrans verksted (30 deltakere)
Gjennom sin Facebook gruppe har styringskomiteen oppfordret avdelingens medlemmer til å
melde seg som rollemodeller og som veiledere på Girl Tech Fest 2017.
På arrangementet «Smaken av vin med ost attåt» var styringskomitémedlem Hilde Kraggerud
en av foredragsholdere. Hun har en PhD i Matvitenskap med spesialisering innen ost og
jobber som forsker i Tine.
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EGEN BEDRIFT
Arbeidsmål 2017:
• Styringsgruppen arrangerer minst 5 kveldsmøter/halvdagsseminarer, ref. avdelingens
prioriterte oppgaver.
Styringsgruppen besto pr. 31.12.17 av:
Reinert Seland, Rune Vik og Terje Amundsen.
Følgende arrangementer ble gjennomført:
- 16. november: Starte og drive bedrift dagen, i samarbeid med Brønnøysundregistrene
(61 deltakere)
- 29. november: Fra olje til helse – gründerhistorier (11 deltakere)
Kurset «Start din egen bedrift med Tekna Egen Bedrift» ble avlyst p.g.a. for få påmeldte.
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