Innkalling til årsmøte

Sted: Microsoft Teams

Tirsdag 23. mars 2021 kl. 18.00

Tekna Vestfold avdeling

I henhold til foreningens lover og avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til

ORDINÆRT ÅRSMØTE (digitalt)
TID:

Tirsdag 23. mars 2021 kl. 1800

STED:

Microsoft Teams

FORRETNINGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning, valg av ordstyrer. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Protokoll. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet
Årsberetning 2020
Regnskap 2020
Avdelingskontingent – foreslås uendret – kr. 250,- pr. år
Budsjett for 2021
Valg

Sandefjord 9. mars 2021

For styret i Tekna Vestfold avdeling
Eirik Olsen Skjerping
Leder
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Tekna Vestfold avdeling
2020
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Avdelingslederen har ordet
2020 ble et ekstraordinært år på alle måter. Pandemien medførte utfordringer som det var
krevende å tilpasse og omstille seg til. I det avdelingens styre startet opp sitt arbeid med
planer for året, dukket de første sakene om et virus opp i nyhetene. Med ett var sosial
distansering, permitteringer og digitalisering på toppen av agendaen. Usikkerhet og
omstilling har vært sentralt for mange. Covid-19 har preget samfunnet og hverdagen i stor
grad, og ser ut til å gjøre det, også en god stund framover.
Avdelingens målsetting er å skape et tilbud som gir en økt verdi av medlemskapet for Teknas
medlemmer. Sentrale retningslinjer fra Tekna sentralt og myndighetene, har lagt føringer for
avdelingens arbeid og mulighet for å lage tilbud til medlemmene.
Den nye digitaliserte hverdagen har vært utfordrende for avdelingen og avdelingens
medlemmer. Da Covid-19 gjorde tradisjonelle arrangementer med fysisk deltagelse
utfordrende, måtte avdelingen finne nye og kreative former for å skape et tilbud til
medlemmene. Arrangementer har blitt flyttet utendørs eller digitalisert. Avdelingene har
gått sammen i et spleiselag for å produsere et spennende og mangfoldig tilbud digitalt.
Digitaliseringen har vært en suksess og hatt rekordstor påmelding.
Men digitale løsninger dekker ikke alle behov for samhold og møteplasser. Vi er derfor glade
for å ha kunne gjennomføre noen av våre mest populære arrangementer i trygge rammer
også under en så krevende situasjon.
Avdelingen har gjennom 2020 hatt jevnlige styremøter hvor vi har planlagt og gjennomført
arrangementer rammene har muliggjort. Hvilke aktiviteter vi har gjennomført fremgår av
denne årsrapporten. Vi takker dedikerte styremedlemmer, Distriktskontorleder Espen
Nilsen, samarbeidspartnere og støttespillere som har bidratt til å sikre stor aktivitet i
avdelingen. Og til slutt, en stor takk til alle medlemmene som har sluttet opp om, og deltatt
på våre arrangementer som sikrer god aktivitet i vår region.
3. mars
Eirik Olsen Skjerping
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Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Vestfold avdeling har i perioden fra årsmøtet 4. mars 2020 bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Eirik Olsen Skjerping
Rose Marie Andersen
Tone Hansen
Bertil Brudeseth
Anita Halvorsen
Karl Fredrik Vistad
Espen Wefring
Sven Rønne
Jarle Krokeide

Revisor:

Ole Christian Kokvold

Valgkomite:

Roar Gärtner
Thorbjørn Tønnesen Lied
Kjersti M. Rusten

Krüger Kaldnes AS
Jotun AS
Locus AS
Statens Vegvesen
E2 Helse AS
Vard Engineering Brevik
Hydro Al. Porsgrunn
Quarry Consult
Tønsberg kommune

Vestfold avdeling har også hatt tillitsvalgte i sentrale verv i 2020:
Marte Rindal Jacobsen

styremedlem Tekna Privat

Avdelingen
Tekna Vestfold avdeling består av Teknas medlemmer i det som var Vestfold fylke.
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Per 31.12.2020 hadde avdelingen 2 108 medlemmer, mot 1 970 ett år før. Det har dermed
vært en god medlemsvekst på 7 %. Tekna samlet hadde i 2020 en generell medlemsvekst
blant ordinære medlemmer på 7,2 %. Avdelingen fikk 221 nye medlemmer, hvorav 96 var
nyinnmeldte, 46 var overganger fra Tekna student og resten var innflyttere. Avgangen var på
83 medlemmer, hvorav 34 ble utmeldt og resten flyttet ut til andre avdelinger.
Det er nå nesten 550 medlemmer i målgruppen for Tekna Ung, det vil si aldersgruppen til og
med 37 år. Denne andelen øker i avdelingen.
I Vestfold avdeling er andelen yrkesaktive 87,8 %. Av disse jobber 76,6 % i privat sektor
(inkludert Spekter), 6,4 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 10,8 % i statlig
sektor. De siste andelene er 1,1 % selvstendig næringsdrivende, og 2,3 % har ukjent
arbeidsgiver/sektor.
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Liste 1: Medlemmer fordelt på kommuner – bosted (mars 2021)

Liste 2: Arbeidsgivere – ti på topp

Liste 3: Ti på topp – medlemmer fordelt på fagområder (utdanningsbakgrunn)
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Aktiviteter i 2020
Styret har avholdt 10 styremøter i løpet av 2020, de fleste som videomøter. Samlet på alle
arrangementene i 2020 har det vært ca 380 deltakere.
10.01.2020
04.02.2020
14.02.2020
19.02.2020
04.03.2020
12.09.2020
27.09.2020
28.09.2020
03.10.2020
09.10.2020
16.10.2020
30.10.2020
17.11.2020
18.11.2020

Eventyrlige og fargerike India (avlyst)
Arbeidsglede når du jobber under press
Torskeaften 2020
Bli med inn i VR-spillverdenen
Årsmøte Tekna Vestfold avdeling
Kitekurs med Tekna Ung
Høyt og lavt med Tekna Ung
Soppkurs
Sjøørretfiske for begynnere
Vinaften i Vestfold
Ølsmaking med Tekna Ung
Smalahoveaften
Bli en god leksehjelper (digitalt)
Padeltennis med Tekna Ung (avlyst)

Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Vestfold avdeling har deltatt
17. oktober
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Avdelingsledermøte, Gardermoen

Regnskap 2020

I 2020 ble regnskapsføring overtatt av Teknas generalsekretariat. Dette har gjort at alle
poster slik det så ut i foregående år er endret. Regnskapsføringen i Vestfold avdeling har
vært upåklagelig. Neste år vil budsjett og regnskap bli helt samkjørt. Revisorgodkjenning
skjer også sentralt.
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Budsjettforslag 2021
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Valgkomiteens innstilling til styre i Tekna Vestfold Avdeling ved årsmøtet 2021
Valgkomiteen jobber fortsatt med sin innstilling. Den vil publiseres i forkant av årsmøtet.
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