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Prioriterte oppgaver for 2022 

Tekna Molde avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles i Romsdalsregionen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på 
Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan, Teknas 
foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. 
 
2021 ble også preget av Koronapandemien, og aktivitetsnivået ble dertil lavt. I 2022 
ser det ut til å bli mindre påvirket, og vi håper å kunne ha mer normal aktivitet. Vi 
velger å videreføre planen vi ikke fikk gjennomført i 2021 til 2022, i håp om å kunne 
gjennomføre noen av planene. 
 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 

Tekna Molde avdeling vil i løpet av året forsøke å arrangere flere faglige møter i form 
av temaseminar, bedriftspresentasjoner og lignende. Noen av arrangementene vil 
være i egen regi, mens noen i regi av de andre avdelingene i fagrådet for Møre og 
Romsdal. 
 
Arrangement Arrangør Tidspunkt 
Medlemskurs med middag Molde avd. Mars 
Bedriftspresentasjon Molde avd. September 
Medlemskurs med middag Molde avd. Oktober 

 

Partner i arbeidslivet 

Tekna Molde avdeling vil følge opp den tråden med å tilrettelegge for etablering av 
flere bedriftsgrupper. Avdelingen ønsker bedriftsgrupper i alle virksomheter som er 
store nok til å ha dette. 
 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

Tekna Molde avdeling har de siste årene fokusert på First Lego League som 
satsningsområde. Dette anser vi som et konsept som treffer barn/unge i en alder 
som har stor nytte av teknologi i praksis. Molde kommune har nå vedtatt at dette skal 
inngå som en obligatorisk del i skolen. Tekna har vært sterkt representert som 
dommere i dette arrangementet slik at vi i tillegg har god mediedekning. 
Vi har klart å plassere prosjektlederansvaret for First Lego League i kommunen, med 
avtale om at Tekna stiller med dommere. Vi arbeider også med å få etablert et 
Newton-rom i byen, dette ser nå ut til å bli en realitet i 2023. Det vil gi et økt 
realfagstilbud til skolene i regionen. 
 
Arrangement Tidspunkt 
Innflytterdagen September 
First Lego League November 
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Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 

Tekna Molde avdeling vil også i år gjenta suksessen med de etablerte 
arrangementene juletrehogst og juleølsmaking. Dette er arrangement som lett treffer 
medlemmer og som har vært enkle å arrangere. Dato for juleølsmakingen er allerede 
satt, første fredag i desember, på Tapp & kork. 
 
Utover dette har styret tidligere år deltatt med stand på innflytterdagen. Dette ser vi 
på som en fin måte å komme i kontakt med nåværende medlemmer (både aktive og 
passive), samt potensielle medlemmer. 
 

Arrangement Type arrangement Tidspunkt 

Kajakk-kurs Tekna ung Juni 
Soppkurs Tekna September 
Innflytterdagen Tekna September 
Kjemisk juleverksted Tekna Desember 
Juleølsmaking Tekna ung Desember 

 

Andre prioriterte oppgaver 

Tekna Molde avdeling har engasjert seg for å få et Newton-rom til byen. Dette ser nå 
ut til å bli en realitet i 2023, og vi vil følge opp prosessen frem til åpning. 
 
Videreutvikling av det digitale tilbudet til medlemmene fra Teknas avdelinger er også 
et område avdelingen vil bidra til, og det er lagt inn et bidrag på 3% av avdelingens 
medlemskontingent som støtte til å opprettholde og videreutvikle dette tilbudet. 
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Budsjett for 2021 

Budsjettet for 2021 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver.  
 
Note Inntekter 2 021 

 Kontingenter 62 500 

 Samfunnsmidler 100 000 
1 Egne arrangement 20 000 

 Sum inntekter 132 500 

   
 Kostnader  

3 420 - Sosiale arrangement 48 000 
2 430 - Realfagopplæring 100 000 
4 500 - Styrets utgifter 20 000 

 600 - Driftskostnader 10 000 

 Sum kostnader 128 000 

   
 Renteinntekter bank 10 

 800 - Finans 10 

 Totalt resultat 4 510 

   
   
 Disponering av overskudd:  
 Tillegges kapitalkonto 4 510  

 Sum disponert 4 510  

   
   
1. En del arrangementer vil ha egenandel. Dette gjelder ikke medlemskurs 

levert av Tekna. 

2. FLL og fagrådskonferansen  
3. Se egen tabell  
4. Styremøter, årsmøte og 3% bidrag til sentrale digitale arrangement. 
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Årshjul for Tekna Molde 
2021  kr        48 000,00  

Periode Aktivitet  Kostnad  
April Medlemskurs  kr                       -    
Mai Sosialt arrangement  kr          5 000,00  
Juni Kajakkurs?  kr          5 000,00 
August Fagrådssamling  kr          6 500,00  
September Soppkurs?  kr          1 500,00  
September Innflytterdagen  kr          6 000,00  
Oktober Sosialt arrangement  kr          5 000,00  
Oktober Avdelingsledermøte  kr                       -    
Oktober Tekna Ung Landssamling  kr                       -    
November Medlemskurs  kr                       -    
November FLL  kr          5 000,00  
Desember Juleølsmaking  kr          4 000,00  

 


