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Styrets årsberetning for 2020 

Avdelingslederen har ordet 

Tekna Tromsøs årsberetning for 2020 viser at dette har vært et annerledes år. Årsmøtet for 

Tekna Tromsø ble gjennomført 12.mars, samme dag som regjeringen annonserte strenge tiltak 

for å begrense spredning av koronaviruset. Det kom tre medlemmer med noen fullmakter, i 

tillegg til styremedlemmene. Det ble dermed begrenset servering og ingen sosiale aktiviteter 

utenom selve årsmøtet. Siden da har lokalavdelingens styre begrenset både møteaktivitet og 

fysiske arrangement 

 

Til gjengjeld har Teknas Avdelingsutvalg gjort en formidabel jobb med å tilby digitale 

arrangement, med god støtte fra resten av organisasjonen, bl.a. våre distriktssekretærer. De 

digitale arrangementene når hele landet, og mange opplever at tilbudet faktisk er blitt bedre og 

enklere tilgjengelig fordi vi kan følge kurs og aktiviteter fra stua hjemme. Vi ser at det fungerer, 

og dette er noe Tekna skal satse på også etter at pandemien er over. Derfor legges det inn at 3% 

av vårt budsjett skal settes av til felles digitale arrangement. 

 

Samtidig er også arbeidslivet preget av at mye foregår på skjerm, og mange ønsker ikke å også 

bruke av fritiden sin til det. Som lokalavdeling har vi derfor gjennomført ni fysiske 

arrangementer som vurderes som forsvarlig innenfor smittevernets begrensninger, bl.a. Tekna 

X om Tromsø by, fagseminar om Crispr teknologien og skredkurs. 

 

Det at avdelingen har gjennomført få fysiske arrangement, betyr også at utgiftene har vært 

lavere enn budsjettert. Samtidig har medlemsinntektene vært stabile. Årsregnskapet viser derfor 

et betydelig overskudd. Tekna har imidlertid ikke som mål å være lønnsom – vårt mål er å være 

til for våre medlemmer. I budsjettet for 2021 legger vi derfor opp til økt aktivitet – og lavere 

egenandel. 

 

På vegne av styret takker vi medlemmer for tilbakemeldinger, deltakelse og engasjement. Vi 

gleder oss til å treffe dere igjen på fysiske arrangement så snart koronatiltakene kan lettes. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Anne Cathrine Arnesen 

 

Leder Tekna Tromsø Avdeling 
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Avdelingen 
 

Tekna Tromsø Avdeling består av Teknas medlemmer i Nord Troms, Tromsøregionen og 

Midt-Troms. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 

lokalt. De i avdelingen som er under 38 år er også med i Tekna Ung. 

 
Per 31.12.2020 hadde avdelingen 1 474 medlemmer, mot 1 372 året før. Det har dermed vært 

en medlemsvekst på 7,4%. Tekna hadde i 2020 en generell medlemsvekst blant ordinære 

medlemmer på 7,4%. Netto tilgang var på 102 nye medlemmer – det samme antall som i 

2019. 

 
Ca. 34,7 % av avdelingens medlemmer er kvinner - opp 0,5 prosentpoeng siden i fjor. 

Tekna avdeling Tromsø har en ung medlemsmasse, hvor 45,1% er under 40 år, mens 

landsgjennomsnittet på 41,5% 

 
Av våre medlemmer jobber 51,7% i privat sektor (0,1% opp fra i fjor), 7,7 % i kommunal 

sektor (inkludert fylkeskommunene) og 36,6 % i statlig sektor (inkludert Spekter) og 0,3% 

prosent (ned 0,1prosentpoeng fra i fjor) var selvstendig næringsdrivende og 2,1% i 

ukjent/annen sektor. 1,7% var arbeidssøkende (0,3% opp fra i fjor). 

 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Tromsø avdeling har i 2020 bestått av 

 
Leder: Anne Cathrine Arnesen PEAB Bjørn Bygg 

Nestleder: Jarle Magnar Bratbak-Pedersen Tr&F Fylkeskommune 

Styremedlemmer: 

 

 

 

 
Kasserer: 

Kjersti Nordgaard Fredheim 

Vibeke Hammervold 

Tina Sætrum Jan 

Erik Olsen 

Idun Merete Grønsberg 

Runar Gjerp Solstad 

Havbruksstasjonen i Tromsø 

AS Cowi AS 

Tromsø Havn 

KF Calanus 

AS GenØk 

Nofima AS 

Revisorer:  

Valgkomité: 

Åse K.R. Mikalsen          

Berit Jegervatn  

Camilla Bjørn      

Rune Storvold 

Calanus AS       

Lyngen Kommune             

Tr&FFylkeskommune 

Norce AS 

 

Det har vært gjennomført 9 styremøter i valgperioden. Leder for distriktskontoret Nord-Norge, 

Mette Klungseth, Studentkontakter (Trygve Hagen Strømnes og Emma Wu Mikalsen) og leder 

Tekna Ung Tromsø (Renate Døving Osvik) har deltatt på styremøtene. 

 

Tekna Ung Tromsø Avd. 

Tekna Ung har vært svært aktive og ca en fjerdedel av avdelingens budsjett ble satt til 

disposisjon for Tekna Ung Tromsø Avdeling   for å gi forutsigbarhet i forhold til 
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aktivitetsplanlegging. Styret ledes av Renate Døving Osvik som også møter i avdelingsstyret. 

Tekna Ung har gjennomført flere arrangementer både for seg selv, og sammen med studentene 

eller med Avdelingen. Tekna Ung har fokus på å tilby faglige og sosiale arrangementer tilpasset 

avdelingsmedlemmer under 38 år og har som formål å redusere frafallet mellom 

studentmedlemskap og ordinært medlemskap. 

 

Styret i Tekna Ung har i 2020 bestått av: 

Renate Døving Osvik - UiT Norges Arktiske Universitet 

Marthe Jenssen – UiT fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 

Line Rouyet - Norce 

Andrea Iselin Elvheim – UiT fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 

Erling Willassen – Arcticzymes Technologies 

May Brit Five - UiT Norges Arktiske Universitet 

 

Tekna Tromsø Avd. deltakelse og representasjon 

Avdelingens styremedlemmer og/eller styremedlemmer fra Tekna Ung har deltatt på faglig 

årsmøte, hovedstyrets vårrunde, vårsamling for avdelingene, avdelingsutvalg, fagutvalg, Tekna 

Ung landssamling og representantskapsmøtet. Renate Døving Osvik er valgt inn som nestleder 

i Avdelingsutvalget fra 17.10.2020, og Rune Storvold leder valgkomitéen til Avdelingsutvalget. 

Tabellen viser fullstendig oversikt over styrets deltakelse/representasjon i valgperioden: 
 

Beskrivelse Tid og sted Deltakere 

   

Fagråd NN, i Bodø 30/10-2/11 Anne Cathrine Arnesen 

Avdelingsutvalg 2020-21 Renate Døving Osvik 

Hovedstyrets dialogmøte 30/10-2/11 Anne Cathrine, Trygve 

Tekna Ung Landssamling 17/10 Renate, Marthe, Erling, Andrea 

Avdelingsledermøtet, digitalt 17/10 Anne Cathrine Arnesen 
 

Regionalt fagråd Nord-Norge er de nordnorske avdelingenes råd og representerer Teknas 

faglige virksomhet i Nord-Norge. Rune Storvold leder for tiden NN-Fagråd 

 

Aktiviteter i 2020 

Styret har normalt hatt som mål at det skal være tilbud om minst ett arrangement i måneden for 

medlemmene våre. I 2020 har koronapandemien ikke gjort det mulig å opprettholde denne 

målsettinger, men det har likevel vært gjennomført en del arrangement. 

Teknas lokalavdelinger får tilbud om en rekke kurs fra Tekna sentralt. Styret synes dette er et 

godt tilbud, og prioriterer etter beste evne hvilke kurs vi tror er mest aktuelle for våre 

medlemmer. 

Styret har fokus på at det skal være en blanding av faglige og sosiale arrangementer, samt noen 

åpne arrangementer med det formål å synliggjøre Tekna i samfunnsdebatten og styrke 

rekrutteringen til realfagene (Tekna-fagene). 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 

overordnede strategi, Tekna 2020. 
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Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

• Tekna X om Tromsø By (Tekna ung, men åpen for alle) 

• Kunsten å ikke kaste mat 

• Quiz (Tekna Ung, men åpen for alle) 

• Julefilmvisning 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

• Kjemisk juleverksted 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

• Sjakkurs for dummies 

• Omvisning på Biotep 

• (Tekna X om Tromsø By) 

• Skredkurs 

• Gravlundsvandring 

• Brettspillkveld Tekna ung 

• Paint’n Sip Tekna ung 

• Medlemsmøte med minigolf Storgata Camping for Tekna Ung 

• (Julefilmvisning) 

• (Quiz Tekna Ung) 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

• Dialogmøte i Bodø 

• Avdelingsledermøte 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

• Crispr – fagkveld om bioteknologi 

• Ibsen som motivator 

• Bli bedre for å få det bedre 

• Tegnekurs for ingeniører 

• Hjemmekontor 

Bærekraftig samfunn 

• Kunsten å ikke kaste mat 

Trygge rammer i arbeidslivet 

• Hjemmekontor; oppsider og utfordringer 

 

 

Økonomi 

Avdelingen har hatt en økonomisk strategi som går på at vi ikke skal sette av mye midler på 

bok, og at skal ha en kontantbeholdningen på mellom 50-100% av årsomsetningen. I 2020 har 

vi både hatt god medlemstilvekst, samtidig som koronapandemien har gjort at aktiviteten og 

dermed kostnadene har vært kraftig redusert. Vi går derfor med et overskudd på kr. 123 099,- 

 
I budsjett for 2021 legger vi til grunn en gradvis økning i aktivitet, og vil redusere egenandelen 

i de arrangementene som planlegges. Samtidig ønsker vi ikke å redusere egenandelen til null, 

da vi dessverre ser at mange unnlater å melde seg av arrangement de likevel ikke kan delta i  

dersom det er gratis.  

6 



7 

 

Styret har satt av 3% av kontingentinntekten til felles, digitale arrangementer. Dette er 

arrangementer som de ulike avdelingene i landet har gått sammen om, gjennom 

Avdelingsutvalget, og som streames til alle medlemmer. Dette gir mulighet for å få tilgang på 

arrangementer med høy teknisk kvalitet, som de enkelte avdelingsstyrene ikke har kapasitet 

eller utstyr til å lage selv. 

 
Styret har også valgt å øke Tekna Ung sitt budsjett. Bakgrunnen er at TU har gjennomført flere 

populære arrangement som også har vært åpent for ordinære medlemmer. Vi forutsetter derfor 

også at en andel av Tekna Ung sine arrangement åpnes for alle også i neste periode. 

 
Styret mener dette gir et godt grunnlag for å arrangere interessante og relevante aktiviteter for 

våre medlemmer. 

 

Vedlegg – regnskap 2019-20 med budsjett 2021 
 
 

 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2020 

Budsjett 
2021 

Utgifter      

Styremøter 30 000 39 006 30 000 19 111 30 000 

Arrangementer 250 000 404 482 220 000 86 286 250 000 

Felles digitale arr.     6 300 

Tekna Ung 70 000 81 196 65 000 20 696 100 000 

Samfunnsengasjement 30 000 15 000 30 000 6 000 30 000 

Andre kostnader 5 000 30 800 5 000 - 5 000 

Renteutgifter/gebyr      

Sum ordinære 

poster 
385 000 570 485 350 000 132 093 421 300 

      

Inntekter      

Kontingent 200 000 197 957 200 000 210 691 220 000 
Andre inntekter 0 30 000  22 389 - 

Arrangementer 

(egenandeler) 
150 000 131 400 150 000 22 050 100 000 

Renter 250  250 62 300 

Sum ordinære 

poster 
350 250 359 357 350 250 255 192 320 300 

Renteinntekt 

høyrentekonto 

     

Utestående fordringer 

Inntekter 350 250 359 357 350 250 255 192 320 300 

Utgifter 385 000 -570 485 350 000 132 093 421 300 

Resultat -34 750 -211 128 250 123 099 -101 000 

 
Kontantbeholdning 1/1- 
2021 

    
392 321 
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Revisors beretning for Regnskap 2020      
 

Til styret /årsmøte i Tekna avdeling Tromsø 

 

 

Herved bekreftes at regnskap for Tekna avdeling Tromsø for regnskapsåret 2020, er gjennomgått og 

godkjennes herved. 

Revisjon utført av Berit Jegervatn, Lattervikveien nr. 9, 9064 Svensby 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2021       

Dato:        Berit Jegervatn 
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Prioriterte oppgaver for 2021 

Tekna Tromsø avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 

i Nord Troms, Tromsøregionen og Midt-Troms. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer 

seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2021–2022, Teknas 

foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag, Herunder ha fokus på: 

 
• Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

• Økt rekruttering til Tekna-fagene 

• Attraktive faglige og sosiale nettverk 

• Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte. 

• Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

• Bærekraftig samfunn 

• Trygge rammer i arbeidslivet 

 
Budsjettet avsatt til arrangementer fordeles slik; 

 

KOSTNADER Budsjett 2021 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 80 000 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 40 000 

Bærekraftig samfunn 40 000 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 40 000 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 25 000 

Trygge rammer i arbeidslivet 25 000 

Digitale fellesarrangement 6 300 

Sum kostnader 256 300 

For komplett budsjett; se årsberetningen 

 

 

 
 

Lokal avdelingskontingent 

 
Den lokale avdelingskontingenten har vært kr 180 siden 2013.  Styret foreslår at den forblir 

uendret. 

(Endringer av kontingent vil ikke tre i kraft før påfølgende år) 
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Vedtektsendring 

På Avdelingsledermøtet i oktober 2020 ble det vedtatt en endring 

i mønstervedtektene og Avdelingsutvalget oppfordret avdelingene til å gjøre 

tilsvarende endringer i sine vedtekter. Endringen gjelder mulig digital avvikling av 

årsmøtene, utløst av den ekstraordinære situasjonen i 2020, men foreslått 

innarbeidet i vedtektene som et generelt alternativ. 

 

§3 Organisasjon, 3.1. Årsmøte 

 

Vedtektene har i andre avsnitt, første setning, følgende ordlyd:  

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars» 

 

Styrets forslag til endring: 

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.  Styret kan beslutte at årsmøtet 

avholdes digitalt dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig» 
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Valgkomitèens innstilling 

 
 

Kjære Tekna-medlemmer! 

 

Valgkomiteen ved Camilla Bjørn og Rune Storvold, har gleden av å presentere vår innstilling til styre og 

øvrige tillitsvalgte til årsmøtet 10. mars 2021: 

 

Leder: Jan Erik Olsen, Calanus (velges for 1 år) 

  

Nestleder: Idun Merete Grønsberg, GenØK (velges for 1 år) 

  

Styremedlemmer: 

Kjersti Norgaard Fredheim, Havbruksstasjonen (ikke på valg, gjenvalgt i 2020) 

Øystein Ballari, Troms og Finnmark fylkeskommune (velges for 2 år) 

Sara Maria Bjørk, UiT (velges for 2 år) 

Jostein Johansen, KSAT (velges for 2 år). 

Sigurd August Tonstad, Troms og Finnmark fylkeskommune (velges for 2 år) 

Aase Tveito, UiT (velges for 2 år) 

 

Revisorer: 

Jarle Magnar Pedersen, Troms og Finnmark fylkeskommune (velges for 2 år) 

Berit Jegervatn (gjenvelges for 2 år) 

 

Valgkomité: 

Anne Cathrine Arnesen, Bjørn Bygg AS (velges for 1 år) 

Rune Storvold, NORCE (gjenvelges for 1 år) 

 

 

Vi ønsker de foreslåtte tillitsvalgte lykke til med valget på årsmøtet 10. mars.  

 

Mvh 

Valgkomiteen 

 

Camilla Bjørn 

Rune Storvold 
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