
Referat fra årsmøte i Tekna Trondheim avdeling 

Tid: 18.03.2021 kl 17-19 

Sted: Digitalt via Teams og GoPlenum (for avstemninger) 
 

1. Valg av ordstyrer 

Per Erik Sørås ble foreslått, godkjent ved akklamasjon. 

 

2. Godkjenning av innkalling 

Årsmøtet godkjente innkallingen, ingen anmerkninger. 

 

3. Godkjenning av dagsorden 

Årsmøtet godkjente dagsorden, ingen anmerkninger. 

 

4. Registrering av fremmøtte  

33 stemmeberettigede deltok. 

 

5. Valg av referenter 

Trina Galloway og Maria Lioliou ble valgt som referenter. 

 

6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 

Rune Sætre og Patrick Christian Bösch ble foreslått, og får formidlet protokoll etter møtet.  

 

7. Minne over avdøde medlemmer 

26 medlemmer har gått bort siden sist årsmøte. Kristian Sandvik lyste fred over avdøde kollegers 

minne, og det ble holdt 1 minutts stillhet for de avdøde. Liste over de avdøde kan sendes ut i 

etterkant, ved forespørsel. 

 

8. Orientering fra gruppene 

• Egen bedrift: 

Anita Ytrehus orienterte. 4 møter ble gjennomført i 2020. 400 medlemmer i avd Trondheim. 

• Seniorforum: 

Ingen orientering.  

• Tekna Ung: 

Olav Egil Hoem orienterte på vegne av Simon Utseth Sandvåg. Liten aktivitet i 2020 pga 

korona og flytting av flere. Simon oppfordrer interesserte til å melde seg 

(simonsandvag@gmail.com). 

• Tekna Student 

Ingen orientering. 

 

9. Styrets beretning 2020 

Olav Egil Hoem orienterte, se vedlagte årsberetning for detaljer. Årsmøtet tok orienteringen til 

etterretning. 

 

10. Regnskap 2020  

Olav Egil Hoem orienterte. Bra inntektsvekst, økning i medlemstall, men litt lavere inntekter fra 

samfunnsmidler enn antatt. Har også fått mer inntekt gjennom støttesøknader. En del kurs har vært 

kansellert, og budsjettet ble ikke brukt opp. Har valgt å fortsette støtte til blant annet First Lego 

League, Vektorprogrammet, Lær kidsa koding, ENT3R mm. Se vedlagte årsregnskap for flere 

detaljer. Årsmøtet tok orienteringen til etterretning. 

 

11. Revisorenes beretning 2020 



Magnar Hole orienterte. Anbefaler at årsmøtet godkjenner styrets aktivitet i 2020. Vedtektene som 

ligger er ikke oppdatert med vedtaket i 2019, referatet fra årsmøte i 2020 er ikke tilgjengelig på 

tekna.no. Se vedlagte revisjonsberetning for flere detaljer. Årsmøtet godkjente styrets virksomhet 

for 2020. 

 

12. Forslag til handlingsplan/prioriterte oppgaver 2021 

Olav Egil Hoem orienterte, se vedlagte handlingsplan for detaljer. Årsmøtet godkjente 

handlingsplanen for 2021. Forslag til arrangement fra Johanne Arff: covid-19 testen utviklet ved 

NTNU/St. Olavs. 

 

13. Forslag til budsjett 2021 

Olav Egil Hoem orienterte, se vedlagte forslag til budsjett for detaljer. Årsmøtet godkjente 

budsjettet for 2021. 

 

Det ble kommentert fra Rolf helge Løkting at Tekna Trondheim avdeling burde være flinkere å 

bruke GoPlenum til avstemning. 

 

14. Forslag til vedtektsendring 

Olav Egil Hoem orienterte, se vedlagte forslag til vedtektsendringer for detaljer. Årsmøtet 

godkjente styrets forslag til vedtektsendringer (32 av 33 var for, ingen var imot jfr GoPlenum). 

 

15. Valg 2021 

Johanne Arff orienterte, se vedlagte innstilling til medlemmer av avdelingsstyret, kontrollkomite, R-

møtedelegater og valgkomite for detaljer. Følgende personer ble valgt ved akklamasjon: 

Avdelingsstyret: 

- Olav Egil Hoem som leder for 1 år (gjenvalg) 

- Erik Forsmo som nestleder for 1 år (nytt medlem) 

- Kristin Tolstad Uggen som styremedlem for 2 år (gjenvalg) 

- Grete Klippenvåg Støen som varamedlem for 1 år (nytt medlem) 

- Ole Ivar Folstad som varamedlem for 1 år (gjenvalg) 

Styret består i tillegg av Dag Sverre Grønmyr, Maria Lioliou, Per Erik Sørås og Trine Galloway 

som ble valgt for 2 år i 2020. 

 

Det kom inn et forslag om vedtektsendring vedrørende rotering av lederroller for å sikre 

rekruttering. 

 

Kontrollkomite: 

- Marte Kristoffersen for 1 år (gjenvalg) 

- Magnar Hole for 1 år (gjenvalg) 

 

Valgkomite: 

- Johanne Arff (leder) for 1 år (gjenvalg) 

- Terje Norddal som medlem for 1 år (gjenvalg) 

- Kathrin Juanita Gravvold Torseth som medlem for 1 år (gjenvalg) 

 

For R-møtedelegater ble følgende foreslått: 

- Delegater:  



 
- Vara:  

 
- Det kom inn endringsforslag fra Rune Sætre (leder for Tekna NTNU) om å bytte ut Harald 

Norem (nr 11 på hovedlisten) med Eirin Skjøndal Bar (nr 9 på varalisten) pga ønske om å ha 

NTNU representert på R-møtet. Forslaget ble godkjent med 21 stemmer for Eirin og 8 

stemmer for Harald. Videre foreslo Johanne Arff at Kåre Senneset (nr 6 på varalisten) flyttes 

til nr 9 på varalisten, mens Harald Norem tar plass nr 6 på varalisten. Dette ble godkjent av 

årsmøtet.  

 

Tekna-president Lise informerte om at R-møte skal holdes digitalt i 2021, fra 5 regionale steder og 

1 sentralt som skal styre møtet. Trondheim blir et av de 5 regionale lokasjoner. 

 

 

Trondheim, 18.03.2021 

 

 

 

Rune Sætre          Patrick Christian Bösch 

 

 

 


