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Sak:  Årsmøte Tekna Vest-Agder 

Møtedato:  12. februar 2021 Referent:  Hege Indresand 

Deltakere:  20 stykker på teams og på GoPlenum, hvorav 7 stykker på Hotell Norge som 

styrte nettmøtet, en hybrid løsning for digitalt møte på Teams. 8 delegater er 

fraværende (meldt på, men er ikke tilstede). 

Sak 1 

Valg av ordstyrer, referent og to personer utenfor styret til å signere protokollen. 

 

Steinar Eiklid Braathen velges som ordstyrer. 

Hege Indresand velges som referent. 

Kjell Martin Holthe og Leif Andreas Hirsti velges til å signere protokoll. 

 

Sak 2 

Godkjenning av innkalling. 

 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 3 

Årsberetning. 

Morten Messelt (Leder) formidlet årsmeldingen på vegne av styret. Syret har gjennomført 

noen av sine mange planlagte arrangement under pandemien i Norge. Arrangement mengden 

har vært negativt preget av den pågående pandemien som fikk fotfeste i Norge fra mars 2020. 

Avdelingsfagrådet i Agder var den første avdelingen som klarte å snu seg rundt å levere et 

digitalt tilbud til Agders medlemmer. Fagrådets aktiviteter ble presentert av Hege Indresand. 

Fagrådet i Agder ble kåret til Årets faglige gruppering i Tekna. Andrea presenterte Tekna 

Ungs aktivitet i løpet av 2020. 

Medlemsmassen har økt i Agder i 2020 med 77 medlemmer. Flest medlemmer finner vi 

fortsatt i privat sektor. 
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Vår distriktskontorleder Kenneth S. Karlsen er programleder i den populære Tekna-podkasten 

Mestringspodden for studenter. 

Et spørsmål kom inn om 50 permitterte er totalt permitterte for 2020? Nei per 1.1.2021. 

 

Årsmøtet godkjente årsberetningen 

 

Sak 4 

Regnskap. 

Regnskap ble presentert av kasserer Erling Thingelstad. 

Vi har hatt de samme inntektene som foregående år, men ikke klart å bruke så mye penger 

pga pandemien som forhindret aktivitet. 

Vi noterer oss at det ble et underskudd på budsjettet på årsmøtet i februar fordi så mange kom, 

men det tar styret som en gledelig sak.  

Revisor Alfred Gautvik godkjente regnskapet. 

Årsmøtet godkjente regnskapet. 

 

Sak 5 

Prioriterte oppgaver. 

Leder fortalte om forslagene til prioriterte oppgaver som styret har kommet frem til for 2021. 

Oppgavene bygger oppunder Teknas fem strategiske mål.  

Det kom ikke inn andre forslag. 

Årsmøtet vedtok de prioriterte oppgavene for 2021. 

 

Sak 6  

Fastsettelse av lokal foreningskontingent. 

Leder fremmet forslaget om å beholde samme kontingent ramme som i fjor. 

Årsmøtet vedtok lokal foreningskontingent pålydende kr 240. 

 

Sak 7 

Budsjett 

Kasserer presenterte budsjettet for 2021. Det er stort sett en kopi av fjorårets budsjett uten de 

store kostnader for årsmøtet av naturlige grunner. 
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Leif Andres Hirsti hadde spørsmål om Tekna Ung postene, møteutgifter. Kan det økes til 

4000 kr fra 3000 kr. Morten forklarte at Aust-Agder gir nå mere til Tekna Ung, slik at potten 

skal være høyere totalt sett i 2021. Tekna ung ønsker 40 000 NOK ut av avdelingsstyrene til 

sammen i Agder som bunnlinje. Dette har de bedt om, men det er en feil i budsjettet nå. 

Årsmøtet vedtok budsjett for 2021 med endring om økning av Tekna Ungs budsjett med 

15 000 NOK som fremlagt av styret. 

 

Sak 8 

Vedtektsendringer. 

 

På Avdelingsledermøtet i oktober 2020 ble det vedtatt endringer i avdelingenes 

mønstervedtekter. Tekna Vest-Agder avdeling følger Teknas mønstervedtekter og 

avdelingsstyret foreslår å oppdatere Tekna Vest-Agder avdelings vedtekter i tråd med 

mønstervedtektene.  

Mønstervedtekter ble oppdatert som følger:  

«Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.»  

Vedtatt endret til:  

 

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

digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig.»  

  

Årsmøtet godkjente endringen med 0 antall stemmer mot. 20 deltagere stemte FOR i 

GoPlenum 

 

Sak 9 

Valg 

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling som vist under. 

Styret:  

  

Morten Messelt  Velges som leder for ett år  på valg i 2022  

Silje Skjefstad  Ny, velges for to år    på valg i 2023  

Erling Thingelstad  På valg, gjenvelges for to år   på valg i 2023  

Mauricio Cifuentes  På valg, gjenvelges for to år   på valg i 2023  

Hege Indresand Ikke på valg     på valg i 2022  

Andrea Carlsson  Ikke på valg     på valg i 2022  
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Delegater til Representantskapsmøtet:  

Neste R-møte er 11. – 13. juni 2021. Forslag til tre delegater fra Vest-Agder avdeling:  
  

Morten Messelt  

Hege Indresand  

Erling Thingelstad  

  

Vara:  

1. vara – Andrea Carlsson  

2. vara – Mauricio Cifuentes  

3. vara – Christian Fagereng (leder Tekna Ung)  
  

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å fremskaffe eventuelt flere vararepresentanter ved 

behov.  

  

  

Revisorer:   
Revisor: Alfred Gautvik                    

Vara: Knut Henriksen  

   

  

Valgkomite:     

Leder: Siren M. Neset           

Medlem:  Christoffer Svendsen  

Medlem:  Ellen Døli  

 

 

Styret takker av Rambabu Kandepu for sitt bidrag over flere år. 

 

Styret takker ordstyrer og distriktskontorleder for godt gjennomført hybrid digitalt årsmøte 

uten store tekniske problemer!! 

 

Alle var fornøyde med gjennomføringen. 

 

 

Kristiansand 12. februar 2021 

 

 

 

___________________      ______________________ 

Kjell Martin Holthe       Leif Andreas Hirsti 


		2021-02-22T15:13:45+0100
	BankID
	Holthe, Kjell Martin
	Holthe, Kjell Martin


		2021-02-22T15:18:32+0100
	BankID
	Hirsti, Leif Andreas
	Hirsti, Leif Andreas




