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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!

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. Du blir automatisk medlem 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 
tilhørigheten og gir glede. 

Av medlemmer – for medlemmer!

 
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
emilnn@hotmail.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 informasjon 
om dine medlemsfordeler, nett-
verkene i Oslo avdeling og Teknas 
faglige nettverk. 

Kontaktinformasjon:  
Teknas distriktskontor  
Oslo/Akershus

Kontaktpersoner:
Terje Hassel  
terje.hassel@tekna.no
Marthe Waage
marthe.waage@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 program is for you! 

Tekna’s local branches provide members with 
a professional, cultural and social meeting 
place, organizing events such as courses, me-
etings 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 spring. Becau-
se this is Tekna’s largest local branch, we 
can offer you a great variety of events and 
courses, developed by enthusiastic 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 entrepreneur 
or self-employed. 
 
In addition to attending all our 
arrangements, you can also: 
Join one or several of our professional 
networks and take part in the development 
and growth of our local networks and the 
Oslo branch.

Go to www.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
Marthe Waage
marthe.waage@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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Denne våren har vi flere arrange- 
menter hvor du kan ta med venner 
eller familie. På disse arrangemen-
tene blir du bedre kjent med Teknas 
tilbud til deg.

Juletrefest
Vi inviterer store og små til jule-
trefest i Ingeniørenes Hus! Det blir 
underholdning, mat og drikke, vi 
danser rundt juletreet og får besøk 
av nissen! Ta med hele familien og 
bli med!

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

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 utstillingene og 
installasjonene blir det et artig og 
lærerikt program for alle alders-
grupper.

Søndag 27. mai, fra kl. 11:00 
på Norsk Teknisk Museum
 
For å lese mer om arrangementene 
og melde deg på, se våre nettsider, 
tekna.no/oslo

Åpne arrangementer
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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. 

VÅREN 2018 HAR VI DISSE  
ARRANGEMENTENE: 
Januar
• Å stå i det selv, og støtte andre
• Verktøykasse for arbeidssøkende

Februar
• Personal branding on LinkedIn
• Kompetansebevisstgjøring

Mars
• Presentasjon av Teknas faglige 

nettverk
• CV- og søknadsskriving
• Intervjuteknikk
• Ta ansvar for din rolle i et team

April
• Tips og triks til jobbsøker- 

prosessen 
• Endringer i arbeidslivet  

– hva skjer?  

Mai
• Medarbeiderskap

Nettverksgrupper
Vil du være med i en nettverksgruppe 
for arbeidssøkende? I slike grupper 
går arbeidssøkende medlemmer 
sammen og bidrar til hverandres 
søknad- og intervjuprosesser. 

Tilbudet var nytt våren 2016, og tid-
ligere deltakere har meldt tilbake at 
det er svært nyttig og konstruktivt å 
være med i en slik gruppe. Vi ønsker 
å høre fra deg som ønsker å være 
med i en nettverksgruppe, så send 
en e-post til ida.breivik@tekna.no 
og meld din interesse! 

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

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

Møteplassen
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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.  

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:
Hans Borchsenius:
hans.borchsenius@energi.no

Sekretariatet:
Marthe Waage
marthe.waage@tekna.no

VÅRT PROGRAM FOR VÅREN: 
Dyrking av hoppekreps og 
planktonprodukter som fór til 
fiskeoppdrett.
24. januar, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

Parisavtalen – Comèdie Fracaise?
7. februar, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

Seniortanker om energi 
– fakta og myter.
14. februar, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.
 
Hvordan vil vi etterlate verden til 
de som kommer etter oss? 
7. mars, 18:00-20:00  
i Ingeniørenes Hus.

Hydrogenproduksjon på 
Notodden.
14. mars, 18:00-20:00 i  
Ingeniørenes Hus.

DNV-GLs rapport  
«Energy Transition Outlook»
11. april, 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 lønnsom-
het. Vi arrangerer også sosiale kvel-
der med fokus på nettverksbygging 
og mingling.

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

Sekretariatet:
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Februar 
• Hvordan bruke Creative 

Commons-lisenser?

Mars 
• Start-up Weekend
• Smart city – Grønne urbane tak 

og digital teknologi

April
• Patentstyret: Har du sikret  

verdiene dine? 

Mai
• Kryptovaluta/Blokkjede  

– Hvor går fremtiden for penge-
transaksjoner?

• Sommeravslutning med  
Faggruppe digital teknologi

Gründer-
gruppen

Faggruppe for  
digital teknologi
Vi lager et tilbud til deg som fasci-
neres av de mulighetene som skapes 
gjennom utviklingen av digital tek-
nologi. Våre kurs og arrangementer 
har temaer som forskning, praktisk 
anvendelse av produkter, nye pro-
duktområder og fremtidsvisjoner.

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

Sekretariatet:
Marthe Waage, 
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Creative Commons. 
6. februar, 17:00-19:00
i Ingeniørenes Hus. 

Tekna Talks: Microsoft. 
13. mars, 17:00-19:00   
i Ingeniørenes Hus. 

Tekna Talks: Google. 
24. april, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus. 
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Teknologi historisk gruppe
Vi arrangerer kåserier, seminar og 
ekskursjoner i tillegg til å ha ansva-
ret for Teknas bautautvalg. Bautaut-
valget 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:
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN:
Oljeteknologisk historie  
– plattformutvklingen fra  
1971 til 2018. 
24. januar, Norsk Teknisk Museum.

Norsk treforedlings historie. 
14. februar, Norsk Teknisk Museum.

Elektriske småmotorer. 
21. mars, Norsk Teknisk Museum

Den teknologiske utviklingen ved 
Oslo Havn – Foredrag og befaring. 
25. april, Oslo Havn

Hva var og hva har skjedd med 
Thune Eureka. 
26. april , Norsk Teknisk Museum

Strømmen Trævare – ferdighus. 
2. mai , Norsk Teknisk Museum 

Familiesøndag. 
Gratis inngang for Tekna-medlem-
mer med familie.
27. mai, Norsk Teknisk Museum

Byggeboomen i Oslo  
– Foredrag og byvandring. 
30. mai, Schous-hallen, Grünerløkka 
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:
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Januar 
• Ekskursjon/medlemsmøte

Februar 
• Årsmøte med filmkveld 
• Brenselceller hydrogen
 
Mars 
• Startup-kveld med god drikke og 

mingling

Mai 
• Elvebakken - slepetank

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 ingeni-
ører, 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:
Inga Kathrine Due,
ingakat@online.no

Sekretariatet:
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Flytende konstruksjoner. 
13. mars

Katodisk beskyttelse av  
betongkonstruksjoner.
10. april

Befaring Akershusutstikkeren
29. mai

Havneteknisk gruppe 
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Faggruppe for etikk og lederskap Faggruppe for realfagsformidling
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:
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN:
LEDERFORUM 
Jørn Bue Olsen: Lederetikk. 
6. februar, 17:00-19:00 
i Ingeniørenes Hus 

Jesus som rollemodell for leder-
skap, med påfølgende årsmøte. 
20. mars, 17:00-19:00 
i Ingeniørenes Hus

Min vei til lederskap i Norge  
– med utenlandsk bakgrunn. 
17. april, 17:00-19:00  
i Ingeniørenes Hus

The Philosophy of Leadership. 
15. mai, 17:00-19:00 
i Ingeniørenes Hus

Sommeravslutning: Filosofisk kafé. 
12. juni, 17:00-19:00 
i Ingeniørenes Hus

LEDERSKOLEN 
Forhandlinger – Anita Mendelsohn 
Ytrehus. 
18. januar, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Lederteorier i praksis. 
15. februar, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus.

Estetisk lederskap. 
8. mars, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus.

Lederetikk. 
5. april, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Mindfulness of leadership. 
3. mai, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

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-medlemmer som vil 
arbeide med realfag, kan repre-
sentere 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:
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR VÅREN:
Januar 
• Besøk til Observatoriet på  

Solli Plass

Februar 
• Skaperverksted på Mailand VGS
 
Mars 
• Barneskolelærere møter  

kodelærere
• First Lego League:  

Bli kjent med FLL
 
April 
• Kodekveld

Mai 
• Familiesøndag på Teknisk  

Museum
• Oslo Re-makers
• Realfagsformidling
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Vi har mange kurs som 
er rettet mot deg og din 
personlige utvikling. 
Kursseriene Akademiet 
og Medlemsskolen tar opp 
ulike tema som er relevante 
for din jobbsituasjon og for 
styre- og organisasjonsverv. 

KARRIERE  
OG  
UTVIKLING

KARRIERE OG UTVIKLING

Akademiet
Vi arrangerer kurs og 
workshops som gjør deg 
tryggere på og utvikler dine 
egenskaper, og målet er å 
gjøre deg mer bevisst på 
dine unike ressurser. Vårt 
utgangspunkt er at du har et 
enormt potensial. Gjennom 
kursene vil du videreutvi-
kle dine ferdigheter innen 
kommunikasjon, samhand-
ling og nettverksbygging – og 
bidra til å forløse mer av ditt 
potensial.

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

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

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN:
Effektive grupper.
25. januar, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Effektivitet og tidsstyring.
8. februar, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Mindfulness.
1. mars, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Powerpoint som en proff!
13. mars, 17:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Retorikk – Kunsten å  
overbevise.
12. april, 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 
VÅREN:
Februar
• Innføring i forhandlings-

teknikk

Mars 
• Pensjon

April
• Arbeidsmiljøloven  

– hvordan fungerer den i 
praksis?
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Nettverkene arrangerer sosiale 
og faglige 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 møtested 
i Klubben i Ingeniørenes Hus, samt 
en regional gruppe for Romerike. 

MEDLEMS
NETT VERK

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 nettverksbyg-
ging 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
• Vinkurs: Ulike glass
• Stand up på Teater- 

kjelleren
• Kurs: Klassisk skiteknikk
• Skismørekurs
• Mørk øl

Februar
• Brettspill kveld
• Inspirasjonskveld:  

Toppturer og skredsikring
• Barseltreff
• Shuffle board med Tekna 

Student 
• Dansekurs
• Whiskykurs

Mars
• Vinkurs
• Nybegynnerkurs:  

Bybønder
• Filmvisning på  

Cinemateket
• PhD-kveld med  

Tekna Forskerne
• Presentasjonsteknikk

April
• Ølsmaking
• Vegankurs
• Løpetekikk
• Barseltreff
• Fredagspils med bowling
• Boligkjøpe-kurs, dagens 

marked i endring

Mai
• Champagnesmaking
• Lær deg brettseiling
• Night at Teknisk Museum 

med Tekna Student 
• Omvisning på NRK
• Paintball

Juni
• Gåtur til Vettakollen med 

bading og grilling
• Gin-kurs
• Oslo Klatrepark
• Midtsommerfeiring

Tekna Sosial
Tekna Sosial er et 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-med-
lemmer og lære noe nytt. 
Hvis du har forslag til aktivi-
teter 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

VÅRE PLANER FOR  
VÅREN:

Januar
• Nettøkonomi og  

skattelegging
• Spillkveld

Februar
• Nye legemiddel
• Teater

Mars
• Bryggeribesøk

April
• Vinsmaking
• Sjokoladekurs

Mai
• Byvandring/elvevandring 



24 25TEKNA OSLO AVDELINGS VÅRPROGRAM 2018 TEKNA OSLO AVDELINGS VÅRPROGRAM 2018

MEDLEMSNETT VERK I OSLO AVDELINGMEDLEMSNETTVERK 

Tekna Senior

SeniorTeknologene
SeniorTeknologene dekker et 
bredt spekter av teknologiske 
fagfelt og er åpent for Tekna-
medlemmer fra 60 år og oppover. 
Du kan også ta del i vårt tilbud 
dersom du har relevant bak-
grunn, men ikke er Tekna-
medlem. Da kreves en egen 
medlemsavgift. Vi arrangerer 
medlemsmøter med foredrag og 
debatter, konferanser, ekskur-
sjoner og studieturer. Møtene 
holdes på dagtid, og avsluttes 
med en enkel lunsj. SeniorTekno-
logene er aktive i seniorpolitiske 
spørsmål både i og utenfor Tekna.

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

Sekretariatet: 
Marthe Waage,
marthe.waage@tekna.no

VÅRE PLANER FOR  
VÅREN: 
Blockchain – en plattform for 
digital tillit
16. januar, 11:30-13:30 
i Ingeniørenes Hus

Digital læring – Massive Open 
Online Courses
13. februar, 11:30-13:30 
i Ingeniørenes Hus

Helsedata kan bli det nye 
arvesølvet
Årsmøtet holdes etter  
foredraget
13. mars, 11:30-13:30 
i Ingeniørenes Hus

Bølgekraft – en optimalisert 
teknologi fra Ocean Energy
10. april, 11:30-13:30 
i Ingeniørenes Hus

Ekskursjon til Kartverket på 
Hønefoss
15. 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. Ektefel-
ler, andre partnere og ven-
ner 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 Hair 
31. januar, 19:30 
på Oslo Nye Teater

Foredrag med Torbjørn 
Færøvik: Eventyrlige India
Årsmøtet holdes i forbin-
delse med foredraget
7. mars, 19:00-21:00 
i Ingeniørenes Hus

Fottur til Vettakollen
25. april, oppmøte på  
Vettakollen stasjon

MEDLEMSNETTVERK

Trimgruppe: Tekna 60+
Vi møtes på onsdager for 
lett trim som passer alle, 
og spiser lunsj sammen et-
terpå. 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 
onsdagene våre. 

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

VÅRE PLANER FOR 
VÅREN
Onsdager: Seniortrim
Oppmøte 11:30 i 9. etasje 
i Ingeniørenes Hus. 
Oppstart: 10. januar

Aktivitetene under er vårt tilbud til deg som er pensjonist eller 
senior i arbeidslivet. De faglige aktivitetene arrangeres av 
SeniorTeknologene, og det sosiale tilbudet utformes av Senior 
Forum. 
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Student
Teknas studentgrupper er 
representert på OsloMet, 
AHO, UiO og på NMBU. Våre 
dyktige studentkontakter  
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 OsloMet:
Einar Johansen,
einar_ johansen@hotmail.no

Kontaktperson for NMBU:
Sigrid Amundsen,
tekna.nmbu@gmail.com

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

VÅRENS  
ARRANGEMENTER VED 
AHO, OSLOMET OG UIO: 
Kræsjkurs 
• Mat1110 (midtveis)
• Fys-Mek1110 (midtveis)
• Matte 1000 OsloMet
• Mat1110 (avsluttende)
• Fys-Mek1110 (avsluttende)
 

Kurs 
•  Båtførerprøven
• Jobbsøker?
• LinkedIn kurs i forbindel-

se med IAESTES nærings-
livsdag

• Jegerprøven
• Skiteknikk
• Bedriftspresentasjoner 
• 3D-printing
• Kajakk-kurs
• BIM
• Studentøkonomi
• Poledancing 

Sosiale  
arrangementer 
• Quiz UiO
• Quiz OsloMet
• Kroa på OsloMet 
• Quiz OsloMet
• Ølsmaking 
• Sushi og vin
• Samarbeid med Tekna 

Oslo avdeling
• Bowling/minigolf  

Turarrangement
• Bitcoinforedrag
• AI (deep learning)
• Korketrekkeren 

VÅRENS  
ARRANGEMENTER  
VED NMBU: 

Januar
• Bowling
• Endnote-kurs

Februar
• Skikurs
• Klatrekurs
• Arrangement med  

Tekna Big Data
• Privatøkonomi med  

Gjensidige 

Mars
• «Min første arbeids- 

kontrakt»
• Arrangement med  

Tekna Klima
• Klatrekurs
• Påskeegg-jakt
 
April
• Midtveis kræsjkurs
• Arrangement med Tekna 

Havbruk
• Ost og vin kurs
• Masterfest
•  Båtfører kurs
 
Mai
• Ingeniører uten grenser
• Kræsj

Klubben

MEDLEMSNETTVERK I OSLO AVDELING

Romerrike-
gruppen
Vårt mål er å lage arrangementer 
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 VÅREN:
Årsmøte i Romerikegruppen 
31. januar

Foredrag om byutvikling i  
Lillestrøm
28. februar, 18:00-20:00, i Skedsmo 
rådhus

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.

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

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

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

VÅRE PLANER FOR VÅREN: 
Hederstegn i Tekna Oslo avdeling
8. februar, i Ingeniørenes Hus

Åpent hus
8. mars, i Ingeniørenes Hus

Åpent hus
12. april, i Ingeniørenes Hus
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FAGGRUPPER

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 
FAG  LIGE
NETTVERK

©
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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

PROGRAM FOR VÅREN:
Samferdsel reloaded – 
Hvordan tar Oslo mobili-
tetsutfordringer?
19. april, 17:00-19:00, i Inge-
niørenes Hus

Sommermøte med om- 
visning: Havneområdet, 
Oslo havn
31. mai, 17:00-19:30, ved Oslo 
Havn/Sjursøya

Tekna Bygg 
og anlegg

Tekna 
Big Data

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

PROGRAM FOR VÅREN: 

Frokostmøter: Alle møtene 
holdes i 4. etasje i Ingeniø-
renes Hus
 
15. februar
Miljøvennlige betong-
konstruksjoner

15. mars
Robotisering av byggeplasser

19. april 
TEK10 til TEK17

24. mai
Bygger vi oss bort fra 
bokvalitet?

21. juni
Termisk inneklima og 
dagslys

Det faglige nettverket 
Tekna Big Data er åpent 
for alle Tekna-medlemmer 
med interesse for stordata. 
Nettverket har 350 med-
lemmer i Oslo og Akershus. 
Møtene er åpne for alle, 
både Tekna-medlemmer og 
ikke-medlemmer.

Innmelding
Bli med i nettverket på 
tekna.no/bigdata

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

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 
innenfor bioteknologi, biologi, 
kjemi, farmasi, næringsmiddel, bi-
okjemi og tilsvarende. Vi jobber for 
kunnskapsformidling, nettverksbyg-
ging, å skape tverrfaglige møteplas-
ser og synliggjøring av fagområdet, 
i tillegg til gode vilkår for forskning, 
innovasjon og næringsliv.

Tekna Biotek er en løsningsori-
entert bidragsyter i mange viktige 
problemstillinger og temaer for 
fagområdet.

Innmelding
Send 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 relatert til klima. 
Vi har fokus på årsaker til 
klimaendringer, konsekven-
ser og tilpasning lokalt og 
globalt, klimateknologi og 
andre tilknyttede temaer 
innen energi og miljø.

Innmelding
Send en SMS med kodeord  
TEKNAKLIMA til 2007. 

Kontaktperson: 
Margrethe Lunder, 
margrethe.lunder@tekna.no

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 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 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 stimu-
lere 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 jernba-
nens 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: 
Anne Julie Bolstad, 
anne.julie.bolstad@tekna.no 

Tekna Helse og teknologi
Bli med på å bygge opp 
Teknas nye faglige nettverk 
for alle Tekna-medlemmer 
som jobber med utfordrin-
ger relatert til helse. Om 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 teknologiens sta-
dig viktigere rolle innenfor 
helse. 

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 emilnn@hotmail.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 Marthe Waage +47 928 00 079 marthe.waage@tekna.no

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

Fagråd Oslo og Akershus
Leder Gøril Aasen Slinde +47 416 98 983 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 Iselinn Vindstad +47 986 79 063 iselinn.vindstad@dnvgl.com

Styremedlem Arne Kristian Ellevog +47 928 301 20 arneellevog@gmail.com

Styremedlem Leif-Runar Forsth +47 476 372 80 ipo@ipo.no

Sekretær Marthe Waage +47 928 00 079 marthe.waage@tekna.no

ADMINISTRATIVE OG FORENINGSPOLITISKE MØTER – TEKNA OSLO AVDELING

Administrative og 
forenings politiske møter  
– Tekna Oslo avdeling (TOA)

Møte Dato Tid Inviterte
Styremøte 1/2018 Onsdag 10. januar Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Valgkomiteen 2/2018 Onsdag 10. januar Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Avdelingsfagråd 1/2018 Onsdag 17. januar Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Valgkomiteen 3/2018 Onsdag 24. januar Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Valgkomiteen 4/2018 Torsdag 1. februar Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Styremøte 2/2018 Onsdag 7. februar Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Styremøte 3/2018 Onsdag 7. mars Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Årsmøte TOA Onsdag 21. mars Kl. 18:00- Alle Tekna-medlemmer i 
Oslo og Akershus

Styremøte 4/2018 Lørdag 7. april Kl. 11:00-13:00 Valgte medlemmer

Avdelingsfagråd 2/2018 Onsdag 25. april Kl. 16:30-19:00 Valgte medlemmer

Styremøte 5/2018 Onsdag 9. mai Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer

Fellesmøte 1/2018 Onsdag 30. mai Kl. 16:30-19:30 Styremedlemmer i alle 
TOAs faggrupper

Styremøte 6/2018 Onsdag 6. juni Kl. 16:30-19:30 Valgte medlemmer
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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

MEDLEMSFORDELER

Tekna er foreningen for deg som  
har utdanning på masternivå  
innen tekno logi, realfag eller natur-
vitenskap. Tekna har over 73 000 
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.

MEDLEMSFORDELER
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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!


