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FAGGRUPPER

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

Av medlemmer –  for medlemmer!
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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 programmet 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 
hvert 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. 
 

Meld deg gjerne inn i våre grupper,  
og 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
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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 informa-
sjon om dine medlemsfordeler, 
nettverkene i Oslo avdeling og 
Teknas faglige nettverk.  

Kontaktinformasjon:  
Teknas distriktskontor,  
Oslo og Akershus

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

Besøksadresse: 
Dronning Mauds gate 15
0250 Oslo

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

Telefon: 
22 94 75 00

Besøksadresse, Ingeniørenes Hus: 
Kronprinsens gate 17

Organisasjonsnummer: 
864 812 392

Informasjon  
om påmelding
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As a member of Tekna’s local 
branch in Oslo and Akershus, 
this is your program!

Tekna’s local branches provide 
members with a professional, 
cultural and social meeting place, 
organizing events such as courses, 
meetings and company tours. 
When you joined Tekna, you 
automatically became a member 
of the local branch related to your 
residential address. 

This program contains all  
the local activities in Oslo  
and  Akershus this autumn.  
Because this is Tekna’s largest 
local branch, we can offer you  
a great variety of events and 
courses, developed by enthusi-
astic and active members. Our 
motto is that all our activities are 
made by members – for members! 

As a member located in Oslo 
and Akershus we also offer you 
consulting services if you are 
seeking a new job, if you are an 
entrepren eur or self-employed. 

In addition to attending all  
our events, you can also: 
• Join one or several of our  

professional networks, and

• Take part in the develop-
ment and growth of our local 
networks and the Oslo branch

Go to tekna.no/oslo to read more 
about the different arrangements 
and register your participation. 
A few of the events have a small 
course fee, and this will be stated 
when you sign up. 

Contact us: 
Tekna’s local branch Oslo/Akershus
Terje Hassel, 
terje.hassel@tekna.no
Anne Julie Bolstad,
anne.julie.bolstad@tekna.no
Ida Margrethe Breivik,
ida.breivik@tekna.no

Tekna’s switchboard: 
22 94 75 00

Office address: 
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo

Postal address: 
Tekna Oslo avdeling, 
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Visitors address, Ingeniørenes Hus: 
Kronprinsens gate 17, 0250 Oslo

Dear Tekna member in  
Oslo and Akershus! 
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Hypokonderlegen:  
"Sjef i eget liv"
Hvordan kan vi best mulig takle 
all verdens press, stress og 
omstillinger?
Hypokonderlegen Ingvard 
Wilhelmsen er kjent som en 
fantastisk inspirerende fore-
dragsholder med glimt i øyet og 
en humoristisk formidlingsevne, 
som får latteren til å sitte løst 
hos de fleste. I løpet av denne 
timen vil du helt sikkert kjenne 
deg igjen i bekymringer og uro, 
og vi lover at dette inspirerende 
foredraget vil få deg til å tenke 
dypt og le høyt! 

Torsdag 12. oktober,  
ved Høg skolen i Oslo og  
Akershus, Pilestredet 35

Familiesøndag på  
Norsk Teknisk Museum
Denne søndagen blir det en 
mengde aktiviteter for store og 
små, og arrangementet er gratis 
for alle Tekna-medlemmer med 
familie! I tillegg til de faste ut-
stillingene og installasjonene blir 
det et artig og lærerikt program 
for alle aldersgrupper.  

Søndag 19. november, fra kl. 11:00 
på Norsk Teknisk Museum.
 

Åpne arrangementer

tekna.no/oslo 

I høst har vi flere arrangementer hvor du gjerne kan ta  
med en venn, kollega eller familie, og bli kjent med  
Teknas tilbud til deg. For å lese mer om arrangement ene 
og melde deg på, se våre nettsider, tekna.no/oslo
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FAGGRUPPER
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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 situasjon? Møteplassen er da 
vårt tilbud til deg. Vi holder kurs, 
arrangerer møter og tilbyr et nett-
verk til deg som har mistet jobben 
eller mottatt oppsigelse, eller som 
søker nye utfordringer og vurderer 
å bytte jobb. 

Denne høsten starter vi igjen 
nye nettverksgrupper. I disse 
gruppene går arbeidssøkende 
medlemmer sammen og bidrar til 
hverandres søknad- og intervju-
prosesser. Tilbudet var nytt 
våren 2016, og tidligere deltakere 
har meldt tilbake at det er svært 
nyttig og konstruktivt å være med 
i en slik gruppe. Vi starter nye 
grupper i slutten av september, 
og du finner påmelding på våre 
nettsider.

HØSTEN 2017 HAR VI DISSE 
ARRANGEMENTENE: 
September
• Verktøykasse for arbeids-

søkende
•  Kompetansebevisstgjøring
•  Oppstart av nettverksgrupper
• LinkedIn-kurs

Oktober
• CV- og søknadsskriving
•  Intervjuteknikk
•  Workshops i intervjuteknikk, 

CV- og søknadsskriving og 
kompetansebevisstgjøring 

November
• Jobber utenlands og hjemme 
• Bedriftspresentasjoner
•  Presentasjon av Teknas  

faglige nettverk

Desember
• Juleavslutning 

Møteplassen

Tilbake i arbeid
Tekna Oslo avdeling starter  
høsten 2017 et prøveprosjekt  
for langtidsledige medlemmer  
i avdelingen. En gruppe på  
ca. 15 arbeidssøkende Tekna-
medlemmer vil få tilbud om  
tett oppfølging og coaching av  
en profesjonell aktør. Målet er  
å bidra til at deltakerne skal  
komme raskere tilbake i jobb,  
og prosjektet vil vare over en 4-5 
måneders periode. Deltakerne 
vil få oppfølging i grupper og 
individuelt. 

Prosjektet er nytt i Tekna-regi og 
et viktig delmål er at vi skal skaffe 
oss erfaringer som flere kan dra 
nytte av.  

Les mer om vårt tilbud til  
arbeidssøkende: 
tekna.no/karriere/arbeidssoker/

Se også høstens program fra 
faggruppe for Etikk og lederskap, 
Akademiet og Medlemsskolen, 
hvor tema er personlig utvikling 
og arbeidsliv. 
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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.   

FAG GRUPPER
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Vi har som formål å stimulere til 
debatt og økt kunnskap og forstå-
else av spørsmål knyttet til energi, 
industri og miljø problematikk. 
Dette gjør vi primært gjennom 
presentasjoner og ekskursjoner. 
Vi er åpne for samarbeid 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: 
Lars Johansen, 
lars.johansen@sweco.no

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

VÅRT PROGRAM  
FOR HØSTEN:  
Elektroteknisk industri i Norge
6. september, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus

Solcelleproduksjon
21. september, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus

Fjernvarme til cruiseskip  
og ferjer
11. oktober, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus

Karbonfangst ved Norcem 
Brevik
18. oktober, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus

Norsk Skog – den grønne 
oljen?
1. november, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus

Elbiler i Oslo
15. november, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus

Er beslutningsprosessene  
for infra strukturprosjekter 
effektive?
29. november, 18:00-20:00  
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 lønnsomhet. Vi arrangerer 
også sosiale kvelder med fokus på 
nettverksbygging og mingling.

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

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

VÅRE PLANER FOR HØSTEN: 
Gründerbesøk:  
Meet Startup Lab
20. september, i Ingeniørenes Hus

Bitcoin- og Block Chain- 
teknologier: The future of 
commerce
25. oktober, i Ingeniørenes Hus

Forretningsutvikling i 
utviklings land: Matforedling- 
og næringsmiddelteknologier
15. november, i Ingeniørenes Hus

Gründerkveld og årsavslutning: 
Erfaringsoverføring,  
gründerhjelpeverktøy og  
nettverksbygging
6. desember, i Ingeniørenes Hus

Gründer-
gruppen

FAG GRUPPER 
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Faggruppe for digital teknologi
Vi lager et tilbud til deg som 
fascineres av de mulighetene som 
skapes gjennom utviklingen av 
digital teknologi. Våre kurs og 
arrangementer har temaer som 
forskning, praktisk anvendelse av 
produkter, nye produktområder 
og fremtidsvisjoner.

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

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

VÅRE PLANER FOR HØSTEN: 
(Digitalt) bokbytte – ta med 
deg en bok og bytt til en 
annen!
19. september, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus
 
Tekna Talks: Microsoft
17. oktober, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus
 
Tekna Talks: Hacking
21. november, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus

Teknologihistorisk gruppe
Vi arrangerer kåserier, seminarer 
og ekskursjoner i tillegg til å ha 
ansvaret for Teknas bautautvalg. 
Bautautvalget avduker bautaer 
for å hedre mennesker og organi-
sasjoner som har skapt store og 
viktige fremskritt av teknisk- og 
naturvitenskaplig art. Vi arbei-
der 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 HØSTEN:
Finland 1917-2017: Teknologi- og 
industriutvikling gjennom 100 år
13. september, Norsk Teknisk 
Museum

Fra Gutenberg til datateknikk  
- typografiens historie
18. oktober, i Ingeniørenes Hus

Birkelandjubileum:  
Størmer og Birkeland og  
nordlysforskningens teknologi
8. november,  
Norsk Teknisk Museum

Venneforeningens dag: 
Familiesøndag med gratis  
inngang for Tekna- 
medlemmer og deres familie
19. november,  
Norsk Teknisk Museum

Tandberg Datas historie
6. desember,  
Norsk Teknisk Museum

FAG GRUPPER
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Marinteknisk Selskap
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 foredragsmøter, 
bedriftsbesøk, seminarer og 
ekskursjoner.

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

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

VÅRE PLANER FOR HØSTEN: 
Fremtidens skip og  
fortøynings systemer,  
24. oktober i Ingeniørenes Hus
i samarbeid med Havneteknisk 
gruppe 

Marinteknisk julefest
23. november i Ingeniørenes Hus 

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 råd  giv-
ende ingeniører, entreprenører og 
personer fra havnemyndigheter 
og forsknings miljøer. Gjennom 
deltagelse på våre faglige foredrag 
og ekskursjoner vil du få gode 
kontakter i havnemiljøet 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 HØSTEN:  
Fergekaier
26. september i Ingeniørenes Hus

Fremtidens skip og 
fortøynings systemer
24. oktober i Ingeniørenes Hus, 
i samarbeid med Marinteknisk 
selskap

Torskemiddag med kåseri  
og årsmøte
5. desember i Ingeniørenes Hus 

Havneteknisk gruppe 

FAG GRUPPER
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MEDLEMSNETTVERK

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-Richard Valsgård
ole.valsgard@outlook.com

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

VÅRE PLANER FOR HØSTEN:
LEDERFORUM
Verdien av smalltalk 
22. august, 17:00-19:00 i  
Ingeniørenes Hus 

Hvordan lede fremtidens  
organisasjon - om å lede  
intelligente maskiner og  
mennesker
19. september, 17:00-19:00 i  
Ingeniørenes Hus

Visjonsbasert lederskap
17. oktober, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus

Filosofisk kafé: Juleavslutning
28. november, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus

LEDERSKOLEN
GPS for Endringsledelse
7. september, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Introduksjon til LEAN
21. september, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Sosial kompetanse
12. oktober, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Kommunikasjon
2. november, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Hersketeknikker
16. november, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus
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MEDLEMSNETTVERK 
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Faggruppe for  
realfagsformidling
Realfagsgruppen jobber for 
rekruttering til realfag gjennom 
arrangementer, skolebesøk og 
andre konsepter for barn og unge. 
Vi jobber også med å etablere et 
større miljø av Tekna-medlem-
mer som vil arbeide med realfag, 
kan representere oss og være 
rollemodeller. Videre vil vi drive 
politisk arbeid i og utenfor Tekna. 

Kontaktperson for gruppen:
Yngvild Andalsvik,
y.l.andalsvik@gmail.com

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

VÅRE PLANER FOR HØSTEN:
Oslo skaperfestival
Vi er til stede på Oslo Skaper-
festival - festivalen for kreativitet  
og skaperglede! 29.-30. septem-
ber, på Deichmanske Hoved-
bibliotek i Oslo.

Oslo Space Week:
4.-10. oktober. Tekna feirer FNs 
World Space Week: 
•  Slik kan du være med å lage 

 satellitt på videregående og  
universitet

•  Introduksjon til ESERO sitt  
CanSat-program for elever  
(og lærere) på videregående

•  Presentasjon av NTNU sitt 
student satellitt-program, 
NUTS

•  Engasjerende foredrag om  
romfart ved Erik Tandberg

•  8 okt: Filmvisning av «Hidden 
Figures» på Cinemateket

Kodedag!
15. oktober, på dagtid i  
Ingeniørenes Hus

November:
• Formidlingskveld,  

i Ingeniørenes Hus
-  Lær hvordan formidle din  
 kunnskap på en forståelig  
 og engasjerende måte!

• Inspirasjonskveld for  
kodelærere og barneskole-
lærere, i Ingeniørenes Hus

FAG GRUPPER
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Vi har mange kurs som  
er rettet mot deg og din  
person lige utvikling.  
Kurs seriene Akademiet  
og Medlems skolen tar opp  
ulike tema som er relevante 
for din jobb situasjon og for 
styre- og organisasjonsverv. 

KARRIERE  
OG  
UTVIKLING
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KARRIERE OG UTVIKLING

Akademiet
Vi arrangerer kurs og work-
shops som gjør deg tryggere 
på og utvikler dine egen-
skaper, og målet er å gjøre 
deg mer bevisst på dine unike 
ressurser. Vårt utgangspunkt 
er at du har et enormt poten-
sial. 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  
HØSTEN: 
Mindfulness
19. september, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Bedre kommunikasjon  
og samarbeid i praksis
28. september, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Hvordan lykkes som med-
arbeider i flate strukturer?
17. oktober, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Modig, trygg og klartenkt
9. november, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus

Bedre presentasjoner!
23. november, 17:00-21:00  
i Ingeniørenes Hus 

Retorikk – kunsten å  
overbevise
30. november, 17:00-21:00  
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.

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 
August
•  Arbeidsmiljøloven – hvor-

dan fungerer den i praksis?

September
•  Bonus i arbeidsforhold
•  Pensjon

Oktober
•  Innføring i forhandlings-

teknikk

November
•  Praktisk styrearbeid
•  Økonomi for ikke- 

økonomer
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Nettverkene arrangerer sosiale og fag lige  
aktiviteter, som kurs, ekskursjoner og  
foredrag. Yngre medlemmer har Tekna Ung 
og vi har flere tilbud til både studenter og  
seniorer i avdelingen. I tillegg har Tekna  
Oslo avdeling et sosialt møte sted i Klubben  
i Ingeniørenes Hus, samt en  regional  
gruppe for Romerike. 

MEDLEMS
NETT VERK 
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MEDLEMSNETT VERK

 

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 nettverks bygging 
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  
HØSTEN: 
August
• Standup-forestilling
• Omvisning på operaen
• Årsmøte
• Løpekurs

September
• Standup på Josefines
• Soppkurs
• Vinkurs m/studentene
• Velkommen til arbeidslivet
• Fangene på fortet
• Saus-kurs
• SofarSounds

Oktober
• Hypokonderlegen
• Oslo camping med  

studentene
• Ølkurs med Nøgne Ø
• LinkedIn-kurs
• Storyslam

November
• Brettspill-kveld
• Dansekurs
• Konsert med  

Filharmonien
• Vinkurs
• Pensjonskurs
• Mørk øl

Desember
• Juledansen – Tekna Oslo 

avdelings julebord

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 arrangementer 
der du kan bygge nettverk,  
bli kjent med andre Tekna- 
medlemmer og lære noe nytt. 
Hvis du har forslag til aktivi-
t e ter eller vil være med på å 
forme dette tilbudet, hører vi 
gjerne fra deg. 

I høst vil vi arrangere fore-
drag om digital økonomi og 
innføring i kommunalplan-
legging, invitere til spillkveld 
med en spillskaper, i tillegg 
til aktivitetene listet under. 

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

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 
September
• Ølsmaking hos  

St. Hallvards Bryggeri.  
7. september, 19:00-22:00 
hos St. Hallvards Bryggeri

• Teater 
• Pensjonsforedrag

Oktober
• World Space Week – 

filmvisning av «Hidden 
Figures» 8. oktober,  
på Cinemateket

• Sjef i eget liv, ved 
Hypokonder lege Ingvald 
Wilhelmsen. 12. oktober, 
ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Pilestredet 35

• Vinkurs

November
• De nye legemidlene
• Dansekurs 

Desember
• Juledansen – Tekna Oslo 

avdelings julebord
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Tekna Senior

SeniorTeknologene
SeniorTeknologene dekker 
et bredt spekter av teknolo-
giske fagfelt og er åpent for 
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 medlems møter 
med foredrag og debatter, konfe-
ranser, ekskursjoner og studie-
turer. Møtene holdes på dagtid, 
og avsluttes med en enkel lunsj. 
SeniorTeknologene er aktive i 
senior politiske 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  
HØSTEN: 
Hvilke energiteknologier  
trenges for å nå klimamålet  
i Parisavtalen?
12. september, 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus

Batteriteknologi
3. oktober, 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus

Høstkonferanse:  
Klima i endring –  utfordringer/ 
muligheter
24. oktober, 10:00-15:00  
i Ingeniørenes Hus

Mediautviklingen i Norge
7. november, 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus

Teknologien bak Yr fra  
Meteorologisk Institutt
28. november, 11:30-13:30  
i Ingeniørenes Hus

Akevitt – en norsk  
brennevinshistorie
12. desember, fra kl. 18:00  
i Ingeniørenes Hus 

Aktivitetene under er vårt tilbud til deg som er pensjonist 
eller senior i arbeidslivet. De faglige aktivitetene arrangeres 
av Senior Teknologene, og det sosiale til budet utformes av 
Senior Forum. 
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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 velkom-
men til alle våre arrange-
menter. Senior Forum er 
også ansvarlig for trim   til-
budet «Tekna 60+». 

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

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 
Besøk til SAS-museet på  
Gardermoen
19. september, 12:00-17:00.  
Avreise fra Ingeniørenes 
Hus

Teaterforestilling:  
En tjener for to herrer 
7. oktober, 18:00-21:00  
på Oslo Nye Teater

Reformasjonen 500 år
18. oktober, 19:00-21:00 i 
Dronning Mauds gate 15

Jazzkonsert i  
Gamle Logen
2. desember, 13:00-15:00  
i Gamle Logen

MEDLEMSNETTVERK

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

Kontaktperson for gruppen: 
Stein L. Meyer,
Steinlm44@hotmail.com

VÅRE PLANER FOR 
HØSTEN
Byvandring og omvisning 
på Akershus Slott
30. august, 10:30-14:00  
ved Akershus Slott

Onsdager: Seniortrim
Oppmøte 11:30 i 9. etasje  
i Ingeniørenes Hus. 
Oppstart: 23. august 
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Tekna 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 Helen Løvlie
karoline.lovlie@gmail.com

Sekretariatet:
Morten Holt,
morten.holt@tekna.no

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

Sekretariatet:
Liss Maria Myrvang-Øyen,
liss.maria.myrvang-oien 
@tekna.no

HØSTENS ARRANGE-
MENTER VED AHO,  
HIOA OG UIO: 
Kræsjkurs
• MAT1100
• KJEMI

Kurs
• Prosjektlederkurs
• Jegerprøven
• Superstudenten
• Jobbsøkerkurs
• Klatrekurs – ta brattkort!

Sosiale arrangementer
• Quiz – gjennom semest-

eret på UiO og HiOA
• Bli kjent med Tekna
• Vinkurs, i samarbeid med 

Tekna Ung Oslo
• Oslo Camping – minigolf, 

i samarbeid med Tekna 
Ung Oslo

HØSTENS ARRANGE-
MENTER VED NMBU: 
August
• Quiz for alle studenter

September
• Studieteknikk
• Vinkveld
• Klatrekurs
• Bygg en robotarm
• Vinkveld med Tekna Ung 

i Oslo

Oktober
• Jobbsøkerkurs
• Teknologiløpet
• Møte med Tekna Havbruk
• Foredrag om medie-

håndtering
• Oslo Camping med  

Tekna Ung i Oslo
• Tekna og IAESTE

November
• Møte med Tekna Klima
• Mastermingling 
• EndNote
• Kræsjkurs

Desember
Kræsjkurs: 
•  MATH111
•  INF100
•  FYS102
•  TBM120



27

MEDLEMSNETTVERK 

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

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

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN:
Besøk til Guldværket på  
Eidsvoll,
9. september, 11:00-15:00  
hos Gullverket Museum

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

Alle klubbkvelder holdes i  
9. etasje i Ingeniørenes Hus.  
Dørene åpner 16:30,  
og foredraget begynner 
18:30.  

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

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 
Forsvarets sanitet -  
Historisk overblikk og  
fremtidig aktualitet. 
14. september,  
i Ingeniørenes Hus

Teknologiske trender i  
maritim næring.
12. oktober,  
i Ingeniørenes Hus 

De nyeste utviklingene i  
romfarten - Hva er på  
trappene?
9. november,  
i Ingeniørenes Hus

Foredrag om romerske 
keisere.
14. desember,  
i Ingeniørenes Hus
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I høst har vi flere arrange menter 
hvor du gjerne kan ta med en 
venn, kollega eller familie. 

For å lese mer om arrangementene og melde deg på,  
se våre nett sider, tekna.no/oslo

ÅPNE  
ARRANGEMENTER
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Hypokonderlegen:  
"Sjef i eget liv"
Hvordan kan vi best mulig  
takle all verdens press,  
stress og omstillinger?
Hypokonderlegen Ingvard  
Wilhelmsen er kjent som en  
fantastisk inspirerende 
foredrags holder med glimt 
i øyet og en humoristisk 
formidlingsevne, som får 
latteren til å sitte løst hos de 
fleste. I løpet av denne timen 
vil du helt sikkert kjenne deg 
igjen i bekymringer og uro, 
og vi lover at dette inspirer-
ende foredraget vil få deg til å 
tenke dypt og le høyt!  

Torsdag 12. oktober, ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus, 
Pilestredet 35

Familiesøndag på  
Norsk Teknisk Museum 
Denne søndagen kan du delta 
op en mengde aktiviteter 
for store og små! Arrange-
mentet er gratis for alle 
Tekna-medlemmer. I tillegg 
til de faste utstillingene og 
installasjonene blir det et 
artig og lærerikt program for 
alle aldersgrupper. 

Søndag 19. november,  
fra 11:00 på Norsk Teknisk 
Museum.

Juledansen – Tekna Oslo  
avdelings julebord
Bli med på den store jule-
festen i Oslo avdeling! Tekna 
Ung inviterer til vorspiel før 
festen, og det blir tradisjo-
nell julebuffet, i tillegg til 
festtaler og live musikk. Her 
er alle Tekna-medlemmer 
velkomne med ledsager, og vi 
håper å se deg til årets fest! 

Lørdag 2. desember.  
Vorspielet starter 17:00,  
og festen starter 19:00.  
I Ingeniørenes Hus. 

Juletrefest 
Vi inviterer store og små til 
jule  trefest i Ingeniørenes 
Hus! Det blir underholdning, 
mat og drikke, dans rundt 
juletreet og besøk av nissen – 
så ta med hele familien til fest! 

Lørdag 6. januar 2018,  
15:00-17:00 i Ingeniørenes 
Hus. 

ÅPNE ARRANGEMENTER
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Tekna Oslo avdeling har  
avtale med, og bidrar  
økonomisk for at Teknas  
nasjonale faglige nettverk 
skal arrangere kurs og 
fagmøter. Her ønskes alle 
Tekna-medlemmer i Oslo  
og Akershus velkommen, 
uavhengig av hvilke  
fagområder du tilhører.  

For mer informasjon om de faglige nettverkene  
i Tekna, se: tekna.no/fag-og-nettverk/

NASJONALE 
FAGLIGE  
NETT VERK
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Tekna Bygg og anlegg
Tekna Bygg og anlegg er 
fagmiljø et for deg som er 
Tekna-medlem og jobber i 
byggenæringen. Nettverket 
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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 
Hvordan bygge bærekraftig 
i kortsiktighetens tyranni 
med betong
25. august, 08:00-10:00  
i Ingeniørenes Hus

Befaring  nytt nasjonal-
museum - miljøkrav og 
digitalisering
28.  september, 08:00-10:00  
i Ingeniørenes Hus

Grønn infrastruktur -  
overvann og urban dyrking
19. oktober, 08:00-10:00  
i Ingeniørenes Hus

Utbyggingsavtaler - tips og 
erfaringer
16. november, 08:00-10:00  
i Ingeniørenes Hus

Effekt av klimaendringer  
- bygg og anlegg
07. desember, 08:00-10:00  
i Ingeniørenes Hus

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

Vårt mål er: 
• Samle fagmiljøet
•  Skape debatt og belyse  

interessante tema innen 
faget

•  Bedre forståelsen mellom 
fagfolk på tvers av yrkes-
grupper

•  Representere Tekna i vei- 
og trafikkfaglige spørsmål

Innmelding
Bli medlem i NVTF på 
nvt.no/medlemskap

Kontaktperson: 
Øystein Olsen, 
nvtf@tekna.no

Tekna Big Data
Det nystartede faglige nett-
verket Tekna Big Data er 
åpent for alle Tekna-medlem-
mer med interesse for stor-
data. Nettverket har mer enn 
250 medlemmer i Oslo og 
Akershus. Møtene er åpne for 
alle, både Tekna-medlemmer 
og ikke-medlemmer. Møter 
vil bli annonsert for nett-

verkets medlemmer samt på 
Oslo avdelings nettsider.

Innmelding
Meld din interesse på
tekna.no/bigdata

Kontaktperson:
Inge Harkestad,
inge.harkestad@tekna.no

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN:
Big data og personvern
7. september, 17:00–19:30  
i Ingeniørenes Hus

NASJONALE FAGLIGE NETT VERK
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Tekna Biotek
Tekna Biotek vil jobbe 
for faglige tilbud til alle 
Tekna-medlemmer innenfor 
bioteknologi, biologi, kjemi, 
farmasi, næringsmiddel, bio-
kjemi og tilsvarende. Vi jobb-
er for kunnskapsformidling, 
nettverksbygging, å skape 
tverrfaglige møteplasser og 
synliggjøring av fagområdet, 
i tillegg til gode vilkår for 
forskning, innovasjon og 
næringsliv.

Tekna Biotek er en løsnings-
orientert bidragsyter i mange 
viktige problemstillinger og 
temaer for fagområdet.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
BIOTEK til 2007

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 

I forbindelse med European 
Biotech Week, 25.09-01.10, 
planlegger Tekna Biotek et 
større seminar med tema: 
Avfall som ressurs, den  
25. september 

Ellers vil vi ha fokus på følg-
ende temaer denne høsten:
•  Utnyttelse av norske 

biobanker til forskning og 
næring

•  Stillinger for biotekno-
loger og biofysikere på 
sykehusene

•  Innovasjon og  
entreprenørskap

•  Astrobiologi – muligheter 
og en romstrategi

•  Langtidsplanen for 
forskning og utdanning

Tekna Klima
Det faglige nettverket er åpen 
for alle Tekna-medlemmer 
som er interessert i eller 
jobber med temaer relatert til 
klima. Vi har fokus på årsaker 
til klimaendringer, konse-
kvenser og tilpasning lokalt 
og globalt, klimateknologi 

og andre tilknyttede temaer 
innen energi og miljø.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
TEKNAKLIMA til 2007 

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

Tekna Havbruk og fiskehelse
Vi engasjerer oss for å skape 
tverrfaglige møteplasser 
for nettverksbygging og for 
å være en arena for faglig 
utvikling gjennom våre 
arrangementer. Vi jobber 

også med samfunnsspørsmål 
knyttet til havbruk.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
HAVBRUK til 2007

Kontaktperson: 
Tone Juel, 
tone.juel@tekna.no
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Tekna Forskerne
Tekna Forskerne er Teknas 
nettverk for deg som jobber 
med, eller har interesse for 
forskning.  Vi jobber aktivt 
med å skape best mulig vilkår 
for forskning og innova-
sjon. Gruppen skal være et 
samlende miljø for forskere 
og stipendiater innen både 
akademia og næringsliv, tilby 
et nettverk, være en politisk 
aktør og tale denne gruppens 

sak. Vi har også arrangemen-
ter innenfor feltet forsking, 
innovasjon og ny spennende 
teknologi.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
FORSKERNE til 2007

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

VÅRT PROGRAM  
FOR HØSTEN: 
Oktober
Open access publisering  
av forskningsdata
26. oktober, 08:00-10:00, 
Forskningsparken Oslo

For flere arrangementer,  
følg med på tekna.no/forskerne

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

som angår eieres plikter og 
rettigheter. 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 SMS med kodeord 
EGENBEDRIFT til 2007

Kontaktperson: 
John M. Raaheim, 
jmr@tekna.no

Tekna Olje og gass
Tekna Olje og gass er et aktivt 
faglig nettverk 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 stimulere til rekruttering i 
bransjen, og for å gi gode vil-

kår for innovasjon, forskning 
og utvikling. Vi arbeider 
for å ivareta og synlig gjøre 
faglige og samfunnsmes-
sige interesser knyttet til 
petroleumsvirksom heten, 
i tillegg til å skape en faglig 
møteplass.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
TEKNAOLJE til 2007

Kontaktperson: 
Irene Haugli, 
irene.haugli@tekna.no
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Tekna Helse og teknologi

Tekna Jernbane
Det faglige nettverket er  
for medlemmer som enga-
sjerer seg i jernbanetekniske 
problemstillinger og/eller 
jernbanens samfunns-
messige betydning som del 
av transport systemet. Nett-
verket dekker hele landet, 
men har størst aktivitet i 
Oslo-området. Vi arrangerer 
både studieturer, tema-
kvelder og større konferan-
ser, alene eller sammen med 

andre jernbane entusiaster. 
Nettverket bidrar til 
Teknas faglige innspill om 
samferdsels sektoren gene-
relt og jernbane spesielt.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
JERNBANE til 2007

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

Tekna Helse og teknologi 
er et faglig nettverk for 
deg som jobber med helse- 
eller velferdsteknologi, 
FoU innen helse, med IT i 
helse sektoren, eller andre 
problemstillinger innen 
medisin, helse og teknologi. 
Gruppen ønsker å tilby et 
nettverk og gi medlemmer 
et konkret relevant faglig 
tilbud. I tillegg skal gruppen 
synliggjøre teknologenes  
stadig viktigere rolle  
innenfor helse.

Innmelding
Send SMS med kodeord 
TEKNAHELSE til 2007

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

VÅRE PLANER FOR  
HØSTEN: 
Oktober
Design thinking workshop
 
November
AI og maskinlæring

Flere arrangementer er 
under planlegging.  
Følg med på  
tekna.no/fag-og-nettverk/ 
it-og-tele/helse-og-teknologi/

NASJONALE FAGGRUPPER
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Tekna Samfunnsutviklerne
De fleste medlemmene våre er 
uteksaminert fra det som nå er 
det 5-årige masterprogrammet 
i areal planlegging, eiendomsfag 
eller geomatikk ved NMBU. 
Nettverket organiserer også 
medlemmer i Tekna med annen 
utdanning. Alle Tekna-medlem-
mer som har interesse for våre 
fagfelt kan uten ekstra kost-
nader være medlem av Tekna 
Samfunns utviklerne. Våre med-
lemmer mottar det vitenskape-
lige tidsskriftet Kart og Plan og 
Samfunnsutvikleren, som er 

vårt månedlige elektroniske blad 
for store og små nyheter i fag-
gruppen og innenfor faget.

Se samfunnsutviklerne.no/  
for oppdatert informasjon om 
våre arrangementer.

Innmelding
Send SMS med kodeord  
SAMFUNN til 2007 

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

Tekna Realistene
Vårt formål er å ivareta medlem-
menes faglige og fagpolitiske 
interesser, og profilere Realistene 
som forening for Tekna-medlem-
mer som underviser i skole-
verket. Vi arbeider for bedring 
av standens faglige utvikling, økt 
rekruttering til yrket på master-
gradsnivå og for større forståelse 
og interesse for realfagenes plass 
i skoleverket. I tillegg jobber 

vi for å medvirke til at elever i 
videregående skole velger realfag 
som fordypning.

Innmelding
Send SMS med kodeord  
REAL til 2007
 
Kontaktperson:
Ane Hagtvedt, 
ane.hagtvedt@tekna.no 

NASJONALE FAGGRUPPER
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KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET OG SEKRETARIATET

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

Ansatte i sekretariatet, 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 Gøril Aasen Slinde +47 41 69 89 83 gsl@ngi.no

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

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

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

Styremedlem Arne Kristian Ellevog +47 92 83 01 20 arneellevog@gmail.com

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

Sekretær Anne Julie Bolstad +47 957 67 827 anne.julie.bolstad@tekna.no
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ADMINISTRATIVE OG FORENINGSPOLITISKE MØTER – TEKNA OSLO AVDELING

Administrative og  
foreningspolitiske møter

Tekna Oslo avdeling

Møte Dato Tid Inviterte
Styremøte 7/2017 Onsdag 23. august Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Evaluering R17 og forber. Tirsdag 29. august Kl. 16:30-19:00 Valgte repr. og vara

Fagrådsmøte 4/2017 Onsdag 30. august Kl. 16:30-19:00 Valgte medlemmer

Møte tidl. TOA-ledere Onsdag 13. september Kl. 16:30-19:00 Tidligere ledere av TOA

Styremøte 8/2017 Tirsdag 19. september Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Styremøte 9/2017 Onsdag 25. oktober Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Fagrådsmøte 5/2017 Onsdag 18. oktober Kl. 16:30-19:00 Valgte medlemmer

Fellesmøtet TOA Onsdag 15. november Kl. 16:30-19:30 Styremedlemmer i alle 
TOAs grupper 

Styremøte 10/2017 Onsdag 29. november Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Fagrådsmøte 6/2017 Onsdag 6. desember Kl. 16:30-19:00 Valgte medlemmer

TOAs valgkomité 1/2018 Onsdag 13. desember Kl. 16:30-19:00 Valgte medlemmer
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MEDLEMSFORDELER

Tekna er foreningen for deg som  
har utdanning på masternivå  
innen tekno logi, 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.
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MEDLEMSFORDELER

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 Tekna-medlemmene i Oslo 
og Akershus et lokalt tilbud som 
fremmer kompetanse utvikling,  
nettverk og karriere, styrker  
tilhørigheten og gir glede.

Av medlemmer –  for medlemmer!


