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Vi kjemper for  
deg og faget du  
brenner for

Tekna Oslo avdeling er din lokalavdeling av 
Tekna. En liten andel av Tekna-kontingen-
ten er øremerket for å opprettholde lokal 
aktivitet i Teknas 32 lokalavdelinger. I denne 
brosjyren finner du det program som er ut-
arbeidet spesielt for våre medlemmer i Oslo 
og Akershus. Medlem blir du automatisk når 
du er bosatt i vårt område, og ikke har bedt 
spesielt om en annen lokal tilhørighet.

Fordi vi er mange som bor her, blir det et 
omfattende tilbud, drøyt 200 arrangementer 
pr. år. Med noen få unntak er hele tilbudet 
utarbeidet av engasjerte medlemmer. 
 
I Tekna Oslo avdeling kan du:
• Delta gratis eller med en liten egenandel  

på alle arrangementer som tilbys i  
denne brosjyren, og på tekna.no/oslo.

• Melde deg inn i våre faggrupper.
• Melde deg inn i et medlemsnettverk,  

eller flere.
• Engasjere deg i en av våre faggrupper, i et 

medlemsnettverk eller i foreningsarbeidet.
 

Vårt motto er: 
Vi gir Tekna-medlemmene i Oslo og  
Akershus et lokalt tilbud som fremmer 
kompetanse utvikling, nettverk og  
karriere, styrker tilhørig heten og gir  
glede. Av medlemmer – for medlemmer!
 
Meld deg gjerne inn i våre grupper!

VELKOMMEN TIL VÅRE  
ARRANGEMENTER! 

Med vennlig hilsen 
Tekna Oslo avdeling
 
Trond Haider                               
Leder
trond@haider.no

Emil Nygaard Nilsen
Nestleder
emilnygaard.nilsen@cgg.com
 
 tekna.no/oslo

Kjære Tekna-medlem 
i Oslo og Akershus – 
dette er DITT program



4 5TEKNA OSLO AVDELINGS VÅRPROGRAM 2017

Kjære Tekna-medlem  
i Oslo og Akershus 03

Informasjon om påmelding  05

Teknologidagen  06

Møteplassen  08

Faggrupper 10

Karriere og utvikling  18

Medlemsnettverk  20

Regionale grupper 26

Familiearrangementer  27

Nasjonale faggrupper  28

Kontaktinformasjon til styret  
og sekretariat  34

Administrative og foreningspolitiske  
møter i Tekna Oslo avdeling  35

Gode grunner til å være  
medlem i Tekna 36

Innholdsfortegnelse

tekna.no/oslo
Utgiver: Tekna Oslo avdeling
Redaktør: Ida Breivik
Ansvarlig: Terje Hassel
Grafisk: LOS&CO

TEKNA OSLO AVDELINGS VÅRPROGRAM 2017

For å melde deg på våre  
arrangementer, gå inn på 
tekna.no/oslo

Her finner du oppdatert informa-
sjon om kursene, påmelding og  
priser. Du vil også finne informasjon 
om Teknas regionale og nasjonale 
faggrupper, medlemsnettverk og 
dine medlemsfordeler. 

Kontaktinformasjon:  
Teknas distriktskontor  
Oslo/Akershus
Telefon: 22 94 75 00

Kontaktpersoner:
Terje Hassel  
terje.hassel@tekna.no
Anne Julie Bolstad  
anne.julie.bolstad@tekna.no
Ida Breivik 
ida.breivik@tekna.no

Besøksadresse: 
Dronning Mauds gate 15, 2. etasje
Mandag-fredag 09:00-16:00

Ingeniørenes Hus: 
Kronprinsens gate 17 

Postadresse: 
Tekna Oslo avdeling,  
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Organisasjonsnummer: 
864 812 392

Informasjon  
om påmelding
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Bli med på vårens store arrange-
ment i Tekna Oslo avdeling!

Denne dagen inviterer vi til mange 
spennende foredrag og aktiviteter, 
og både barn og voksne er velkomne 
til å delta på arrangementene. 

Det blir realfagsaktiviteter for barn 
og unge, presentert av våre samar-
beidspartnere Forskerfabrikken og 
Lær Kidsa Koding. På ettermidda-
gen og kvelden blir det temamøter 
og seminarer med flere spennende 
foredragsholdere, arrangert av 
faggruppene. 

Teknologidagen gir deg muligheten 
til å bli kjent med det faglige til-
budet i Tekna Oslo avdeling, og er en 
fin anledning til å bygge nettverk og 
møte andre Tekna-medlemmer. 

UTDRAG FRA PROGRAMMET  
DENNE DAGEN: 
Internet of Things

Gir norsk bedriftskultur oss et 
konkurransefortrinn?

Hvordan starte og drive en bedrift, 
i samarbeid med blant andre 
Brønnøysundregistrene, Skatte-
etaten, Patentstyret og Norid.

Radioteknologi og Mesh Nettverk 
– Introduksjon og demonstrasjon.              

Følg med på tekna.no/oslo,  
for oppdatert program og informasjon.

Teknologidag i Ingeniørenes Hus 
onsdag 3. mai

INFORMASJON OM TEKNOLOGIDAGEN

“Din kunnskap  
er ferskvare;  
sørg for god  
holdbarhet!”
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Er du kommet i en situasjon hvor du 
må se deg om etter ny jobb, eller tror 
du at du kan komme i en slik situa-
sjon? Møteplassen er da vårt tilbud 
til deg. Vi holder kurs, arrangerer 
møter og tilbyr et nettverk til deg 
som har mistet jobben eller mottatt 
oppsigelse, eller som søker nye ut-
fordringer og vurderer å bytte jobb. 

Denne våren starter vi opp nye 
nettverksgrupper. I disse gruppene 
går arbeidssøkende medlemmer 
sammen og bidrar til hverandres 
søknad- og intervjuprosesser.
Tilbudet var nytt våren 2016, og 
tidligere deltakere har meldt tilbake 
at det er svært nyttig og konstruk-
tivt å være med i en slik gruppe. Vi 
starter nye grupper i begynnelsen av 
februar. Påmelding finner du på våre 
nettsider.

VÅREN 2017 HAR VI DISSE  
ARRANGEMENTENE: 
Januar
• Kompetansebevisstgjøring
• Gjør deg attraktiv på LinkedIn

Februar
• Oppstart av nettverksgrupper

Mars
• Teknas tilbud innen arbeidsliv  

og juss, i samarbeid med NAV
• CV- og søknadskriving
• Intervjuteknikk

April
• Bedriftspresentasjoner og  

muligheter fra NAV Eures

Mai
• Teknologidag
• Inspirasjonskveld for  

nyutdannede
• Kulturelle koder ved jobb i Norge

Juni
• Sommeravslutning

Mer om vårt tilbud til  
arbeids søkende:
tekna.no/karriere/arbeidssoker/ 
moteplassen-for-arbeidssokere/

Møteplassen
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FAGGRUPPER

Du har mange muligheter  
til å engasjere deg faglig i  
Oslo avdeling. Våre grupper  
inviterer årlig til en rekke  
arrangementer, og vårt  
tilbud er av medlemmer –  
for medlemmer.  

FAGGRUPPER
Vi har som formål å stimulere til 
debatt og økt kunnskap og forståelse 
av spørsmål knyttet til energi, indus-
tri og miljøproblematikk. Dette gjør 
vi primært gjennom presentasjoner 
og ekskursjoner. Vi er åpne for sam-
arbeid med andre fagmiljøer, også 
utenfor Tekna.

Hvert år inviterer vi til foredrag og 
debatter, og ved utvelgelse av tema 
tas det hensyn til følgende forhold:
• Interessen blant medlemmene
• Dagsaktuelle tema
• At relevante miljø utenfor Tekna 

også inviteres

Kontaktperson for gruppen:
Åse Lekang Sørensen:
ase.sorensen@sintef.no

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad
Anne.Julie.Bolstad@tekna.no

VÅRT PROGRAM FOR VÅREN: 
Genmodifisering gjennom 
CRISPR-metoden. 
25. januar, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

iFarm – individbasert havbruk. 
8. februar, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

Vannbåren varme eller strøm i et 
forsynings- og klimaperspektiv. 
22. februar, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.
 
Sikkerhet ved eksisterende  
betong- og murdammer. 
8. mars, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

Effekter av nullutslippsbygg  
og lokal strømproduksjon i  
kraftnettet. 
22. mars, 18:00-20:00 i  
Ingeniørenes Hus.

Sensorbasert sortering i avfalls- 
og metallresirkuleringsbransjen. 
5. april, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

Teknologidag: Gir norsk bedrifts-
kultur oss et konkurransefortrinn? 
3. mai i Ingeniørenes Hus

Faggruppe for energi, 
industri og miljø
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Gründergruppen fungerer som et 
nettverk for deg som er eller vil bli 
gründer. Dette er gruppen for deg 
som vil realisere dine ideer, og vi gir 
deg faglig påfyll fra idé til lønnsom-
het. Vi arrangerer også sosiale kveld-
er med fokus på nettverks bygging  
og mingling.

Kontaktperson for gruppen:
Karls Aiwerioba,
karlsaiwerioba@gmail.com

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad,
anne.julie.bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Startup Europe Week Oslo 2017. 
10. februar i Ingeniørenes Hus

Gründeraften: Slik bygger du  
opp din egen bedrift. 
22. februar, kl. 18:00-22:00  
i Ingeniørenes Hus

Gründerbesøk: Algoritmebasert 
handel - Hvordan navigere i høy 
sjø uten livlinje! 
8. mars, i Ingeniørenes Hus

Gründeraften: Hvordan  
gjennomføre et godt salgsmøte. 
5. april, i Ingeniørenes Hus

Teknologiens dag. 
3. mai i Ingeniørenes Hus: 
• Hvordan starte og drive en 

bedrift.
• Internet of Things (IoT) –  

radioteknologi.  

Gründer-
gruppen

Faggruppe for  
digital teknologi
Vi lager et tilbud til deg som fascin-
eres av de mulighetene som skapes 
gjennom utviklingen av digital 
tekno logi. Våre kurs og arrange-
menter har temaer som forskning, 
praktisk anvendelse av produkter, 
nye produktområder og fremtids-
visjoner.

Kontaktperson for gruppen:
Tor Grønsund,
tor.gronsund@gmail.com

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad, 
anne.julie.bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Startup Europe Week Oslo 2017. 
10. februar, i Ingeniørenes Hus. 

Facebook at work. 
14. mars, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus. 

Robotene kommer. 
25. april, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus. 

Faggruppe for 
program  vare utvikling
Vi ser etter nye styremedlemmer  
i denne gruppen. Vårt mål er å  
arrangere møter med aktuelle  
temaer for deg som jobber med/ 
er interessert i programmering  
og systemutvikling. Vi søker å ha 
en teknologi nøytral profil, og vi ser 

gjerne til norsk og internasjonal 
IT-industri for gode case og  
eksempler.

Kontakt oss i sekretariatet dersom 
du kunne tenke deg å utvikle til-
budet til denne faggruppen.
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Teknologi historisk gruppe
Vi arrangerer kåserier, seminarer og 
ekskursjoner i tillegg til å ha ansvar-
et for Teknas bautautvalg. Bauta-
utvalget avduker bautaer for å hedre 
mennesker og organisasjoner som 
har skapt store og viktige fremskritt 
av teknisk- og naturvitenskaplig art. 
Vi arbeider for tiden med å kartlegge 
norsk samferdselshistorie, og vi 
samarbeider med Norsk Teknisk 
Museums venner og NITO.

Kontaktperson for gruppen:
Bo Wingård,
abwin@mac.com

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad,
anne.julie.bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN:
Oslo på kart. 
25. januar, kl. 16:30  
Norsk Teknisk Museum.

Geologiens historie og historien 
om noen norske geologer. 
22. februar, kl. 16:30  
Norsk Teknisk Museum.

Grossraum – en utstilling om 
tvangsarbeid under 2. verdenskrig. 
22. mars, kl. 16:30  
Norsk Teknisk Museum

Fra smie til elektronikk. 
26. april, kl. 16:30  
i Ingeniørenes Hus

Hydrohistorie og industri som 
UNESCO-listet verdensarv på 
Notodden og Rjukan. 
31. mai, kl. 16:30  
Norsk Teknisk Museum

Familiesøndag, med gratis  
inngang for Tekna-medlemmer. 
21. mai, fra kl. 11:00 på  
Norsk Teknisk Museum. 

Bauta for norsk oljevirksomhet. 
Ultimo april, Stavanger. 

Med veterantrikk gjennom Oslo. 
14. juni, Jernbanetorget i Oslo

Vårt mål er å være et møtested for 
deg som arbeider med, eller har 
interesse for, praktiske og teoretiske 
spørsmål vedrørende prosjektering, 
bygging, drift og vedlikehold av 
skip og marine konstruksjoner. Vi 
arrangerer flere aktiviteter i løpet 
av året, blant annet foredragsmø-
ter, bedriftsbesøk, seminarer og 
ekskursjoner.

Kontaktperson for gruppen:
Pernille Dørstad,
marintekniskselskap@gmail.com

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad,
Anne.Julie.Bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
7. mars: 
Årsmøte og faglig foredrag.

Fagmøte: Om landstrøm, i samar-
beid med Havneteknisk gruppe. 
4. april i Ingeniørenes Hus 

Juni: 
Fjordcruise i Oslofjorden med  
reker og hvitvin.

Marinteknisk Selskap

Havneteknisk gruppe er åpen for 
alle som er interessert i marine 
konstruksjoner og samferdsel på 
og rundt havna, i privat og offentlig 
regi. Styret og gruppen for øvrig er 
sammensatt av rådgivende ingeniør-
er, entreprenører og personer fra 
havnemyndigheter og forsknings-
miljøer. Gjennom deltagelse på våre 
faglige foredrag og ekskursjoner vil 
du få gode kontakter i  og et godt 
faglig nettverk til bruk i arbeidslivet.

Kontaktperson for gruppen:
Maiken Lyden Eng,
maiken.lyden.eng@norconsult.com

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad,
Anne.Julie.Bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Fagdag: Miljø og Sikkerhet –  
Samarbeid med PIANC. 
1. mars, i Kystverkets lokaler i  
Horten (Beredskapssenteret).

Fagmøte: Om landstrøm,  
i samarbeid med Marinteknisk 
selskap. 
4. april i Ingeniørenes Hus

Havneteknisk gruppe 
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“Tekna skal  
skape verdier  
for medlemm ene 
og samfunnet” Faggruppe for  

etikk og lederskap
Vi lager et tilbud til deg som selv 
er leder, eller som er interessert i 
temaene etikk og lederskap. Vårt 
mål er å bygge opp et miljø for ledere 
i Tekna, og vi arrangerer kurs og 
seminarer med temaer som berører 
lederskap, etikk og kreativitet. 

Kontaktperson for gruppen:
Ole Valsgård
ole.valsgard@outlook.com

Sekretariatet:
Anne Julie Bolstad,
Anne.Julie.Bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN:
LEDERFORUM 
Lederfilosofi. 
24. januar, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus. 

Ledelse og samarbeid på  
fler kulturelle arbeidsplasser. 
7. mars, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus.

GPS for endringsledelse. 
4. april, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus.

Sommeravslutning med  
filosofisk café. 
23. mai, 17:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

LEDERSKOLEN 
Jeg som leder – mitt grunnlag  
for lederskap. 
9. februar, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus.

Konflikthåndtering/ 
hersketeknikker. 
16. mars, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus.

Samarbeid i kunnskapsbedrifter. 
30 mars, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus.

Selvinnsikt – å kjenne seg selv. 
27. april, 16:30-19:00  
i Ingeniørenes Hus.
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Vi har mange kurs som  
er rettet mot deg og din  
personlige utvikling.  
Kursseriene Akademiet  
og Medlems skolen tar  
opp ulike tema som er  
relevant for din jobb
situasjon og for styre  
og organisasjonsverv. 

KARRIERE  
OG  
UTVIKLING

KARRIERE OG UTVIKLING

Akademiet
Vi arrangerer kurs og 
workshops som gjør deg mer 
bevisst på dine egenskaper, 
og målet er å gjøre deg mer 
bevisst på dine unike ressur-
ser. Vårt utgangspunkt er at 
du har et enormt potensial. 
Gjennom kursene vil du 
videre utvikle dine ferdig-
heter innen kommunikasjon, 
samhandling og nettverks-
bygging – og bidra til å for-
løse mer av ditt potensial.

Kontaktperson,  
faglige spørsmål:
Peder Giertsen,
akademiet@tekna.no

Sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN:
Mindfulness og 
oppmerksom hets trening. 
24. januar, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus. 

Hvordan lykkes som med-
arbeider i flate strukturer? 
2. februar, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.

Communication at work - 
for better communication 
in Norwegian workplaces. 
9. februar, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.  

Samarbeid i flate strukturer 
- samspill med kolleger og 
ledere for bedre resultater 
og trivsel. 
1. mars, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.

Modig, trygg og klartenkt – 
og litt mer karismatisk! 
9. mars, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.

Bedre presentasjoner 
- med og uten bruk av 
Powerpoint. 
16. mars, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.

Nyttige nøkler for  
effektiv kommunikasjon -  
bli forstått, få gjennomslag 
– og finne felles løsning 
21. mars, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.

Retorikk – kunsten å  
overbevise. 
28. mars, 16:30-21:00  
i Ingeniørenes Hus.

Medlemsskolen
Disse kursene gir deg nyttig 
tilleggskompetanse for din 
jobbsituasjon, foreningsliv 
og i andre formelle sammen-
henger. Kursene vil utvikle 
de ferdighetene som er 
nød  vendig og viktig for de 
fleste tillitsvalgte og ordinære 
medlemmer av Tekna, og for 
deg som har ambisjoner i 
næringsliv og foreningsliv.

Oslo avdelings egne  
Medlems  skolearrangementer 
er avlyst denne våren grunnet 

sykdom. For arrangementer 
i regi av Teknas sentrale 
«Medlems skolen», se våre 
nettsider tekna.no/oslo

Sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no
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Nettverkene arrangerer sosiale  
aktivit eter, noen ganger med faglig  
tilsnitt. Yngre medlemmer har  
Tekna Ung og vi har flere tilbud  
til studentene i avdelingen. 

Vi har også Tekna Senior,  
et tilbud til seniorer i arbeidslivet  
og pensjonister. I tillegg har Tekna  
Oslo avdeling et sosialt møtested  
i Klubben i Ingeniør enes Hus,  
samt regionale grupper for  
Romerike, og Asker og Bærum. 

MEDLEMS
NETT VERK  
I OSLO  
AVDELING

MEDLEMSNETT VERK I OSLO AVDELING

Tekna Senior
Dette er vårt tilbud til 
senior er i arbeidslivet og 
pensjon ister. De faglige 
aktivitetene arrangeres av 
SeniorTeknologene, og det 
sosiale tilbudet utformes 
av Senior Forum.

SeniorTeknologene
SeniorTeknologene dekker et 
bredt spekter av teknologiske 
fagfelt og er et åpent tilbud 
til Tekna-medlemmer fra 60 
år og oppover. Du kan også ta 
del i vårt tilbud dersom du har 
relevant bakgrunn, men ikke 
er Tekna-medlem. Da kreves 
en egen medlems avgift. 

Vi arrangerer medlemsmøter 
med foredrag og debatter, 
konferanser ekskursjoner og 
studieturer. Møtene holdes 
på dagtid, og avsluttes med 

enkel lunsj. SeniorTeknolog-
ene er aktive i seniorpolitiske 
spørsmål både i og utenfor 
Tekna. 

Kontaktperson for gruppen: 
Jan Tønseth, 
jtoenset@online.no

Sekretariatet: 
Anne Julie Bolstad, 
Anne.julie.bolstad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN: 
Future of Spaceship Earth. 
10. januar, kl. 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus. 

Medieutviklingen,  
fra NRKs synspunkt. 
7. februar, kl. 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus.

Anvendt Artificial  
Intelligence (AI). 
7. mars, kl. 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus  
(Årsmøte for gruppen  
holdes etter foredraget).

Bioenergi. 
4. april, kl. 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus.

Internet of Things. 
3. mai, kl. 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus.

Ekskursjon:  
Borregaard Fabrikker, 
med besøk i gamlebyen og 
festningen i Fredrikstad  
med lunsj. 30. mai. 

Senior Forum 
Senior Forum er åpent for 
alle medlemmer av Oslo 
avdeling som har fylt 60 år. 
Vi arrangerer både faglige og 
sosiale møter, og har i tillegg 
en trimgruppe som møtes 
hver onsdag. Ekte feller, 
andre partnere og venner er 
hjertelig velkommen til alle 
våre arrangementer. Senior 
Forum er også ansvarlig for 
trimtilbudet «Tekna 60+». 

Kontaktperson for gruppen:
Karl-Erik Høgvall,
kae-hoe@online.no

Sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN: 
Musikalen Cabaret. 
17. februar, kl. 19:30 ved  
Oslo Nye Teater. 

Islam og krisen i Midtøsten. 
8. mars, kl. 19:00 i  
Ingeniør enes Hus. 

Omvisning på NRK  
Marienlyst. 
10. mai, kl. 14:00 i  
resep sjonen i Radiohuset.
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MEDLEMSNETT VERK I OSLO AVDELING

Tekna Sosial
Tekna Sosial er et nytt tilbud 
med sosiale aktiviteter som 
er åpne for alle medlemmer  
i Oslo og Akershus. Vi ønsker 
å tilby kurs og arrangement er 
der du kan bygge nettverk, bli 
kjent med andre Tekna- 
medlemmer og lære noe nytt. 
Hvis du har forslag til aktivit-
eter eller vil være med på å 
forme dette tilbudet, hører vi 
gjerne fra deg.

Kontaktperson for gruppen: 
Anton Bolstad,
anton.bolstad@gmail.com

Sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no

ET UTDRAG AV VÅRE 
PLANER FOR VÅREN:

•  Om kunstig intelligens
•  "Sjef i eget liv"
•  Familieomvisning på NRK
•  Foredrag om lokalhistorie  

i Vika, med byvandring
•  Tips til kjøkkenhager  

i byen

•  Filmvisning på  
Cine mateket

•  Foredrag ved bryggeri-
mester på Ringnes

•  Teaterforestilling
•  Omvisning hos Arcus  

på Gjelleråsen
•  Pensjonsforedrag
•  Foredrag: De nye  

legemidlene 

Vårt oppdaterte program  
finner du på: tekna.no/oslo

Trimgruppe, 
Tekna 60+
Vi møtes på onsdager for 
lett trim som passer alle, 
og spiser lunsj sammen 
etterpå. Det er gratis å være 
med, og det er fortsatt noen 
ledige plasser i gruppen. 
Tekna-medlemmer som nå 
er i 60-årene oppfordres 
spesielt til å bli med på ons-
dagene våre. 

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN:
Onsdager: Seniortrim. 
Oppmøte kl. 11:30 i 9. etasje  
i Ingeniørenes Hus.

3. mai: 
Guidet byvandring i Oslo. 

Kontaktperson for gruppen:
Stein L. Meyer, 
steinlm44@hotmail.com

MEDLEMSNETT VERK I OSLO AVDELING

Tekna Ung
Tekna Ung er et tilbud til 
Tekna-medlemmer til og 
med 37 år. Gjennom ulike 
sosiale og faglige arrange-
menter og turer har vi som 
mål å drive nettverksbygg-
ing for yngre medlemmer. 
På enkelte arrangementer 
samarbeider vi med Teknas 
studentgrupper.

Kontaktperson for gruppen:
Iselinn Vindstad,
iselinn.vindstad@dnvgl.com

Sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN: 
Januar:
• Tips til skiturer i Oslo -

området, i samarbeid  
med DNT

• Akevittkurs
• Ski waxing course  

(held in English). 
• Vinkurs: Chablis og østers
• Konsert med Oslo  

Fil harmonien

Februar:
• Kurs i klassisk langrenns-

teknikk: 30. jan, 6. feb, 
13. feb

• Skitur
•  Boligkjøpekurs: Leie eller 

eie?
•  Bryggeriomvisning og 

surølsmaking

Mars:
•  Kurs i personlig økonomi
•  Balkonggartner
•  Vinkurs

April:
• Førstehjelpskurs med 

Røde Kors
•  Shuffleboardkveld
•  Løpekurs
•  Segwaytur

Mai:
•  Champagnekurs
•  «Gå i fotsporene til  

Harry Hole»
•  Fotokurs med smart phone
•  Sjakkurs
•  Samling på Oslo Camping

Juni:
•  Olivenoljekurs
•  Sankthansaften med reker 

og hvitvin
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MEDLEMSNETTVERK I OSLO AVDELING

Student
Teknas studentgrupper  
er representert på HiOA,  
AHO, UiO og på NMBU.  
Våre dyktige student-
kontakter arrangerer mange 
morsomme og nyttige kurs 
for deg som studentmedlem, 
og de fleste kursene er gratis. 
På enkelte arrangementer 
samarbeider vi også med 
Tekna Ung.

Kontaktperson for UiO,  
AHO og HiOA:
Karoline Løvlie,
karoline.lovlie@gmail.com

Kontaktperson for NMBU:
Casper Rødsrud,
casper.rodsrud@gmail.com

Sekretariatet:
Morten Holt,
morten.holt@tekna.no
Liss Maria Myrvang-Øien, 
liss.maria.myrvang-oien@
tekna.no

VÅRENS  
ARRANGEMENTER  
VED AHO, HIOA  
OG UIO: 
Kræsjkurs 
• MAT1110 
•  MAT1012 
•  FYS-MEK1110
 
Kurs 
•  Jobbsøkerkurs og  

CV-veiledning  
•  LaTeX, HiOA 
•  LaTeX, UiO 

Sosiale  
arrangementer 
•  Ski-teknikk  
•  Quiz UiO 
•  Quiz HiOA
•  Ølsmaking
•  Tur til Korketrekkern  

+ afterski
•  Prosjektleder-

kurs 

VÅRENS  
ARRANGEMENTER  
VED NMBU: 
Januar:
•  Skitur 

Februar 
•  LinkedIn-kurs
•  Jobbsøkerkurs
•  Ost- og vinkveld
•  EndNote-kurs
•  Brattkurs 

Mars 
•  EIK: Fusion + 3D-print  

m/ Tekna Egen Bedrift 
•  Båtførerprøven 
•  Tekna Havbruk,  

om oppdrett
•  Arrangement med  

Tekna Ung Oslo
•  Memokurs

April
•  Påskeeggjakt 
•  Brattkurs 
•  Tekna Games

Mai 
Kræsjkurs: 
• Fys101 
•  Math 112
•  Inf120

Klubben
Dette nettverket har sitt lokale til 
Klubben i 9. etasje i Ingeniørenes 
Hus. Hver andre torsdag i måneden 
arrangerer vi klubbkvelder med in-
teressante foredrag. Disse kveldene 
har vi enkel servering av velsmaken-
de mat og drikke. Vi setter pris på 
en god diskusjon rundt teknologi-, 
forenings- og samfunnsspørsmål. 
Alle medlemmer av Oslo avdeling 
kan delta på klubbmøtene.

Kontaktperson for gruppen:
Roger Steinor,
rsteinor@online.no

Sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Foredrag ved stats meterolog  
John Smits. 
12. januar, i Ingeniørenes Hus.  
Dørene åpner kl. 16.30,  
og foredraget begynner kl. 18:30. 

Monumentalbyggarkitektur i Oslo. 
9. februar, i Ingeniørenes Hus.  
Dørene åpner kl. 16.30,  
og foredraget begynner kl. 18:30. 

Flyene i luftforsvaret. 
9. mars i Ingeniørenes Hus.  
Dørene åpner kl. 16.30,  
og foredraget begynner kl. 18:30. 

Foredrag ved tidligere  
general sekretær i skøyte-
forbundet, Arild Åge Gjerde. 
6. april, i Ingeniørenes Hus.  
Dørene åpner kl. 16.30,  
og foredraget begynner kl. 18:30. 

MEDLEMSNETTVERK I OSLO AVDELING
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REGIONALE GRUPPER

Regionale grupper 
Våre regionale grupper er 
etablert for at medlemmer 
i Akershus-kommunene 
skal ha et nettverk og tilbud, 
hvor de setter fokus på 
lokal virksomhet. Gruppene 
jobber også for å fremme den 
teknologiske utviklingen i 
regionen, og skape kontakt 
med myndigheter og andre 
foreninger. I tillegg tilbyr de 
kurs og arrangementer som 
er av mer sosial karakter. 

Romerikegruppen
Vårt mål er å lage arrange-
menter for deg og andre 
Tekna-medlemmer som bor 
og/eller jobber i regionen. 
Vi jobber også for å fremme 
den teknologiske utviklingen 
i regionen, skape kontakt 
med myndigheter og andre 
foreninger, og i tillegg tilby 
kurs og arrangementer som 
er mer av sosial karakter.

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN: 
Årsmøte 2017
26. januar, 19:00-21:00,  
på Fagerborg Hotell i  
Lillestrøm. 

Kontaktperson for gruppen:
Jon Samseth,
jon.samseth@hioa.no

Sekretariatet: 
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no

Se tekna.no/oslo 
for vårens aktiviteter for  
Romeriksgruppen. 

FAMILIEARRANGEMENTER

Familie-
arrangementer
Teknologiens dag! 3. mai 
Bli med på vårens store arrange-
ment i Tekna Oslo avdeling! 
Se side 6 for mer informasjon.

Teknologi- og realfagsdag -  
11. mars 
Bli med på en teknologi-lørdag med 
aktiviteter for barn og voksne. Mer 
info om dette arrangementet på våre 
nettsider, tekna.no/oslo.  

Følg med på tekna.no/oslo,  
for oppdatert program  
og informasjon.

Familiesøndag på  
Norsk Teknisk Museum
Tekna og venneforeningen for  
Teknisk Museum inviterer til  
åpen familiedag. Her blir det  
mange aktiviteter for barn i alle 
aldre, og arrangementet er gratis  
for deg som Tekna-medlem. 

Søndag 21. mai, fra kl. 11:00  
på Norsk Teknisk Museum

Asker- og Bærumgruppen
Det er behov for nye styre-
medlemmer i denne gruppen. 
Hvis du kunne tenke deg å 
lage et tilbud til Tekna- 
medlemmer i Asker og  
Bærum, vil vi gjerne høre  
fra deg! 

Kontaktperson i sekretariatet:
Ida Breivik,
ida.breivik@tekna.no
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FAGGRUPPER

Tekna Oslo avdeling har avtale 
med, og bidrar økonomisk for 
at nasjonale faggrupper skal  
arrangere kurs og fag møter 
hvor alle Teknamedlemmer  
i Oslo og Akershus ønskes  
velkommen, uavhengig av  
gruppetilhørighet. 

For mer informasjon om alle faggruppene i Tekna, 
tekna.no/fag-og-nettverk/

NASJONALE 
FAG  GRUPPER

©
 Eivind Senneset

Norsk Vei- og Trafikkfaglig forening
NVTF er en selvstendig og 
ideell faglig forening innen 
veg, trafikk og transport som

• samler fagmiljøet
• skaper debatt og belyser 

interessante tema innen 
faget

• bedrer forståelsen mellom 
fagfolk på tvers av yrkes-
grupper

• representerer Tekna i veg- 
og trafikkfaglige spørsmål

Innmelding:
Bli medlem i NVTF på  
nvt.no/medlemskap. 

Kontaktperson:
Øystein Olsen, 
nvtf@tekna.no

DENNE VÅREN HAR  
VI FØLGENDE  
ARRANGEMENTER: 
Godstransporten i Norge:  
Er Oslo det naturlige navet?
15. februar, 17:00-19:00
Klubben, Håndverkeren

Vegtiltak for byutvikling - 
Hvem betaler og hvem  
får nytten?
9. mars, 17:00-19:00
Klubben, Håndverkeren 

Tids- og miljødifferensierte 
bomtakster er vedtatt,  
men vil de ha ønsket effekt 
på trafikken og bylufta?
25. april, 17:00-19:00
i Ingeniørenes Hus

Hvilken transportløsning  
er best for Ring 2 i Oslo?
3. mai, 17:00-19:00
Klubben, Håndverkeren

Barn og unges reiser i by
6. juni, 17:00-19:00
Klubben, Håndverkeren

Vil Oslo nå målet om  
dobbel sykkelandel  
innen 2025?
13. juni, 16:30-20:30
DNTs Frilufts-huset,  
Sørenga

Tekna Bygg og anlegg
Tekna Bygg og anlegg er 
fagmiljøet for deg som er 
Tekna-medlem og jobber i 
byggenæringen. Gruppen 
engasjerer seg i samfunns-
spørsmål og høringer, og 
arrangerer faglige og sosiale 
møteplasser i bransjen.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
TEKNABYGG til 2007

Kontaktperson: 
Tor Børre Mosland, 
tbm@tekna.no

DENNE VÅREN HAR  
VI FØLGENDE  
FØLGENDE FROKOST
MØTER: 
Hvordan redusere  
CO2 utslipp i BA-bransjen? 
23. februar, 08:00-12:00  
i Ingeniørenes Hus 

Brannsikre trekonstruk-
sjoner. 
23. mars, 08:00-12:00  
i Ingeniørenes Hus  

Moderne kartlegging. 
27. april, 08:00-12:00  
i Ingeniørenes Hus

Nye bærekraftige bygge-
materialer. 
8. juni, 08:00-12:00  
i Ingeniørenes Hus

NASJONALE FAG  GRUPPER
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NASJONALE FAGGRUPPER

Tekna Havbruk og fiskehelse
Vi engasjerer oss for å skape tverr-
faglige møteplasser for nettverks-
bygging og for å være en arena 
for faglig utvikling gjennom våre 
arrangementer. Vi jobber også 
med samfunnsspørsmål knyttet til 
havbruk.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
HAVBRUK til 2007

Kontaktperson: 
Tone Juel, 
tone.juel@tekna.no

Tekna Biotek
Tekna Biotek vil jobbe for faglige 
tilbud til alle Tekna-medlemmer 
innen for bioteknologi, biologi, kjemi, 
farmasi, næringsmiddel, bio kjemi og 
tilsvarende. Vi jobber for kunnskaps-
formidling, nettverks bygging, å 
skape tverrfaglige møte   plasser og 
synliggjøring av fagområdet, i tillegg 
til gode vilkår for forskning, innova-
sjon og næringsliv.

Tekna Biotek er en løsningsorientert 
bidragsyter i mange viktige problem-
stillinger og temaer for fagområdet.

Innmelding
Bli med i Tekna Biotek ved å sende 
SMS med kodeord BIOTEK til 2007

Kontaktperson: 
Tone Juel, 
tone.juel@tekna.no

NASJONALE FAGGRUPPER

Tekna Klima
Faggruppen er åpen for alle 
Tekna-medlemmer som er 
interessert i eller jobber med 
temaer relat ert til klima. 
Vi har fokus på årsaker til 
klimaendringer, konsekven-
ser og tilpasning lokalt og 
globalt, klima  teknologi og 
andre tilknyttede temaer 
innen energi og miljø.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
TEKNAKLIMA til 2007. 

Kontaktperson: 
Ane Hagtvedt, 
ane.hagtvedt@tekna.no

DENNE VÅREN VÅRE  
PLANER FOR VÅREN: 
Teknologidag. 
3. mai i Ingeniørenes Hus. 

Klimasamling på taket  
av Ingeniørenes Hus. 
8. juni. 

Tekna Forskerne
Gruppen har som særlig for-
mål å ivareta faglige interes-
ser innen forskning og utvik-
ling, inkludert utdanning og 
rekruttering til slikt arbeid. 
Vi ønsker å rette aktiviteter 
mot instituttsektoren og pri-
vate bedrifter. God forskning 
foregår ofte i samarbeid på 
tvers av sektorer og Tekna 

Forskerne ønsker å favne alle 
interesserte medlemmer.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
FORSKERNE til 2007.

Kontaktperson: 
Mette Meinert, 
mette.meinert@tekna.no 

Tekna Egen bedrift
Faggruppen arbeider for 
gode rammebetingelser for 
selvstendig næringsdri-
vende og for små bedrift er 
med deres aktive eiere. Vi 
yter fri rådgivende støtte til 
medlemmene vedrørende 
arbeidsforhold og forhold 

som angår eieres plikter og 
rettig heter. I tillegg bidrar vi 
til å bygge nyttige nettverk 
for medlemmene og legge til 
rette for formidling og deling 
av kunnskap og erfaring, og 
fremme nyskaping.  

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
EGENBEDRIFT til 2007

Kontaktperson: 
John M. Raaheim, 
jmr@tekna.no
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Tekna Olje 
og gass
Tekna Olje og gass er en aktiv fag-
gruppe som vil skape møteplasser, 
delta i høringer og bidra til faglig 
oppdatering for Tekna-medlemmer 
som er interessert i temaer knyttet 
til olje og gass. Vi jobber for å stimul-
ere til rekruttering i bransjen, og 
for å gi gode vilkår for innovasjon, 
forskning og utvikling. Vi arbeider 
for å ivareta og synliggjøre faglige og 
samfunnsmessige interesser knyttet 
til petroleumsvirksomheten, i tillegg 
til å skape en faglig møteplass.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
TEKNAOLJE til 2007

Kontaktperson: 
Irene Haugli, 
irene.haugli@tekna.no

Tekna Jernbane
Faggruppen er for medlemmer som 
engasjerer seg i jernbanetekniske 
problemstillinger og/eller jern-
banens samfunnsmessige betydning 
som del av transportsystemet. 
Faggruppen dekker hele landet, men 
har størst aktivitet i Oslo-området. 
Vi arrangerer både studieturer, 
temakvelder og større konferanser, 
alene eller sammen med andre jern-
baneentusiaster. Gruppen bidrar til 

Teknas faglige innspill om samferd-
selssektoren generelt og jernbane 
spesielt.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
JERNBANE til 2007

Kontaktperson: 
Øystein Olsen, 
oystein.olsen@tekna.no

NASJONALE FAGGRUPPER

Tekna Realistene

Tekna Samfunns utviklerne
De fleste medlemmene våre 
er uteksaminert fra det som 
nå er det 5-årige masterpro-
grammet i arealplanlegging, 
eiendomsfag eller geomatikk 
ved NMBU. Faggruppen or-
ganiserer også medlemmer i 
Tekna med annen utdanning. 
Alle Tekna-medlemmer som 
har interesse for våre fagfelt 

kan uten ekstra kostnader 
være medlem av Tekna Sam-
funnsutviklerne. Gruppens 
medlemmer mottar det 
vitenskapelige tidsskriftet 
Kart og Plan og Samfunnsut-
vikleren, som er faggruppens 
månedlige elektroniske blad 
for store og små nyheter i 
faggruppen og innenfor faget.

Se samfunnsutviklerne.no/
for oppdatert informasjon 
om våre arrangementer

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
SAMFUNN til 2007. 

Kontaktperson: 
Lilly Kristin Langnes, 
lilly.kristin.langnes@tekna.no

Gruppens formål er å ivareta 
medlemmenes faglige og 
fagpolitiske interesser og 
profilere Realistene som 
forening for Tekna-med-
lemmer som underviser i 
skoleverket. Vi arbeider for 
bedring av standens faglige 

utvikling, økt rekruttering 
til yrket på mastergradsnivå 
og for større forståelse og in-
teresse for realfagenes plass 
i skoleverket. I tillegg jobber 
vi for å medvirke til at elever 
i videregående skole velger 
realfag som fordypning.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
REAL til 2007

Kontaktperson: 
Ane Hagtvedt, 
ane.hagtvedt@tekna.no

Tekna Helse og teknologi
Bli med på å bygge opp 
Teknas nye faglige nettverk 
for alle Tekna-medlemmer 
som jobber med utfordringer 
relatert til helse. Enten du 
for eksempel jobber med 
helserelatert FoU, eller IT i 
helsevesenet, om du opererer 
eller forvalter helse- eller 
velferdsteknologi, om du 
jobber innen medisin, helse-
relatert biologi/fysikk/kjemi 

- eller med problemstillinger 
knyttet til inneklima i bygg: 
vi ønsker å skape nettverks-
muligheter og et faglig tilbud 
for deg. Ikke minst skal vi 
promotere teknologens stadig 
viktigere rolle innenfor helse. 

Nettverket er under oppbyg-
ging og skal i løpet av våren 
2017 være etablert med et 
styre og en agenda.

Innmelding
Send en SMS med kodeord 
TEKNAHELSE til 2007

Kontaktperson: 
Arild Ulset, 
arild.ulset@tekna.no

NASJONALE FAGGRUPPER
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KONTAKTINFORMASJON – STYRET OG SEKRETARIAT

Kontaktinformasjon til  
Styret og sekretariatet

Styret i Tekna Oslo avdeling
Leder Trond Haider +47 952 18 198 trond@haider.no

Nestleder Emil Nygaard Nilsen +47 473 29 742 emilnygaard.nilsen@cgg.com

Styremedlem Håkon Skillinghaug +47 922 81 170 hskillinghaug@gmail.com

Styremedlem Iselinn Vindstad +47 986 79 063 iselinn.vindstad@dnvgl.com

Styremedlem Frøydis Bjerke +47 975 49 982 fbjerke@getmail.no

Varamedlem Katherine Hui +47 924 99 168 froken.hui@gmail.com

Varamedlem Kent Varmedal +47 480 02 214 kent@varmedal.no

Varamedlem Yngvild Andalsvik +47 482 11 733 y.l.andalsvik@gmail.com

Sekretær (ansatt) Terje Hassel +47 932 59 505 terje.hassel@tekna.no

Sekretariatsansatte i Tekna Oslo avdeling
Distriktskontorleder Terje Hassel +47 932 59 505 terje.hassel@tekna.no

Rådgiver Anne Julie Bolstad +47 957 67 827 anne.julie.bolstad@tekna.no

Rådgiver Ida Breivik +47 900 18 228 ida.breivik@tekna.no

Fagråd Oslo og Akershus
Leder Peter Borg +47 477 51 323 peter.borg@getmail.no

Nestleder Arne Kristian Ellevog +47 928 30 120 arneellevog@gmail.com

Medlem Trude Sundtjønn +47 915 15 647 trude.sundtjonn@gmail.com

Medlem Iselinn Vindstad +47 986 79 063 iselinn.vindstad@dnvgl.com

Medlem Arne Sommerfelt +47 917 62 338 arne.sommerfelt@gmail.com

Medlem Leif-Runar Forsth +47 476 37 280 bo-no@online.no

Medlem Lina Cekaite +47 920 61 518 linackt@gmail.com

Sekretær (ansatt), Anne Julie Bolstad +47 957 67 827 anne.julie.bolstad@tekna.no

ADMINISTRATIVE OG FORENINGSPOLITISKE MØTER – TEKNA OSLO AVDELING

Administrative og  
forenings politiske møter  
– Tekna Oslo avdeling

Møte Dato Tid Inviterte
Styremøte 1/2017 Onsdag 11. januar Kl. 1630 - 1930 Valgte medlemmer

Fagrådsmøte 1/2017 Onsdag 25. januar Kl. 1630 - 1900 Valgte medlemmer

Styremøte 2/2017 Onsdag 8. februar Kl. 1630 - 1930 Valgte medlemmer

Forberedende R-møte 3 Onsdag 15. februar Kl. 1630 - 1930 Alle medlemmer

Styremøte 3/2017 Onsdag 8. mars Kl. 1630 - 1930 Valgte medlemmer

Generalforsamling i TOA Onsdag 29. mars Kl. 1800 - Alle medlemmer i TOA

Styremøte 4/2017, ifm.  
oppstartseminar Lørdag 22. april Kl. 1100 - 1300 Valgte medlemmer

Hovedstyrets dialogmøte  
med medlemmene Onsdag 25. april Kl. 1630 - 1900 Alle medlemmer

Fagrådsmøte 2/2017 Onsdag 26. april Kl. 1630 - 1900 Valgte medlemmer

Teknologiens dag Onsdag 3. mai Hele dagen Åpent møte

Styremøte 5/2017 Onsdag 10. mai Kl. 1630 - 1930 Valgte medlemmer

Forberedende R-møte 4 Torsdag 11. mai Kl. 1630 - 1930 Alle medlemmer

Fellesmøtet  
TOA Onsdag 31. mai KL. 1630 - 1930 Styremedlemmer i alle 

TOAs grupper

Styremøte 6/2017 Onsdag 7. juni Kl. 1630 - 1930 Valgte medlemmer

Oversikt over administrative og foreningspolitiske møter i Tekna Oslo avdeling.
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TEKNA MEDLEM

Tekna er foreningen for deg som har 
utdanning på masternivå  
innen teknologi, realfag eller natur-
vitenskap. Tekna har over  
70 000 medlemmer og av dem er 
over 12 000 studentmedlemmer. 

Som medlem i Tekna er du en del 
av et stort og viktig nettverk som du 
kan dra nytte av gjennom hele karri-
eren. Tekna er også ditt sikkerhets-
nett dersom du møter utfordringer i 
arbeidslivet. I tillegg får du en rekke 
andre fordeler som gjør hverdagen 
din både enklere  
og mer spennende. 

Hva er Tekna?

Tekna kjemper 
for deg og faget 
du brenner for – 
hver eneste dag.

TEKNA MEDLEM

Medlems-
fordeler
Tekna jobber kontinuerlig med å 
utvikle og forbedre fordelene for 
våre medlemmer. 

DETTE ER NOEN AV  
FORDELENE:

•  Faglig utvikling gjennom en 
mengde kurs og arrangementer  

•  Gratis juridisk rådgivning,  
både om arbeidsforhold  
og privatrettslig 

•  Et stort og spennende  
nettverk med noen av  
Norges smarteste hoder

•  Råd og veiledning om  
jobb  søking og karriere

•  Redusert kontingent de  
3 første årene i arbeidslivet,  
og i perioder uten arbeid

•  Svært gode bank-  
og forsikrings tilbud

•  En sterk fagforening som  
kjemper for deg 

KONTAKT OSS!
Har du spørsmål? – Ta gjerne  
kontakt på 22 94 75 00 eller
post@tekna.no
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Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
POSTADRESSE 
Postboks 2312 Solli
Oslo 0201
Tlf 22 94 75 00

tekna.no
post@tekna.no

Vi gir Teknamedlemmene i Oslo 
og Akershus et lokalt tilbud som 
fremmer kompetanse utvikling,  
nettverk og karriere, styrker  
tilhørigheten og gir glede.

Av medlemmer –  for medlemmer!


