Innkalling til årsmøte

Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord

Torsdag 14. mars 2019 kl. 18.00

Tekna Vestfold avdeling

I henhold til foreningens lover og avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til

ORDINÆRT ÅRSMØTE
TID:

Torsdag 14. mars 2019 kl. 1800

STED:

Scandic Park Hotell, Sandefjord

Påmelding innen 12. mars på www.tekna.no/vestfold

FORRETNINGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning, valg av ordstyrer. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Protokoll. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet
Årsberetning 2018
Regnskap 2018
Avdelingskontingent – foreslås uendret – kr. 200,- pr. år
Budsjett for 2019
Valg

Årsmøtet avsluttes med middag i restauranten.

Sandefjord 19. februar 2019

For styret i Tekna Vestfold avdeling
Eirik Olsen Skjerping
Leder

Årsberetning for
Tekna Vestfold avdeling
2018

Innhold
Avdelingslederen har ordet ..................................................................................................3
Styret og tillitsvalgte .............................................................................................................4
Avdelingen ............................................................................................................................4
Aktiviteter i 2018 ..................................................................................................................6
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere ........................................................ 6
Partner i arbeidslivet .......................................................................................................... 6
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi ................................................................ 6
Bidra til å løse samfunnets utfordringer .............................................................................. 6
Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen ............................................ 6
Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Vestfold avdeling har deltatt ............... 6
Regnskap 2018 ......................................................................................................................7
Budsjettforslag 2019 .............................................................................................................8

2

Avdelingslederen har ordet
2018 har vært et innholdsrikt år med stor aktivitet i vår avdeling. Avdelingen fortsetter å
vokse og hadde ved årsskiftet 1 865 medlemmer. Det har vært avholdt ca 20 arrangementer
med 600 deltakere.
Styret har jobbet godt med å legge forholdene til rette for et variert og godt tilbud for våre
medlemmer. Tradisjonelle arrangementer er forbedret og videreført, og nye er kommet til.
Styret for avdelingen har søkt å skape gode arenaer for nettverksbygging og
kompetanseutvikling. Avdelingen har søkt å utvikle et tilbud med utgangspunkt i
medlemmenes behov og ønsker, hvilket gjenspeiles i bredden av arrangementer som er
gjennomført.
En stor takk skal rettes til Tekna ung som også i år har hatt en høy aktivitet, og har tatt
ansvar for arrangementer som retter seg mot yngre medlemmer. Som i de foregående år, er
arrangementer av sosial karakter de som får størst oppslutning, men også kajakk kurs og
Sigrid Sollunds foredrag om hersketeknikker engasjerte medlemmene.
Avdelingen har i sitt virke for å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi søkt om, og
fått tildelt samfunnsmidler fra Tekna sentralt, hvilket har gjort det mulig å gi et betydelig
økonomisk tilskudd for drift og utvikling av aktiviteten i Newton Larvik. Newton Larvik er en
læringsarena for alle 20 skolene i Larvik og Norges nest største videregående skole; Thor
Heyerdahl vgs med sine 1.600 elever. Newton-rommet er et "verktøy" for å oppleve realfag
på en spennende måte.
Avdelingen har i tillegg støttet Newton-rommet av egne midler til drift, samt støttet
Forskerfabrikken med midler slik at denne kunne gjennomføres i Larvik også i 2018.
I 2019 vil avdelingen ved samfunnsmidler bidra til utredning av muligheter for et vitensenter
i Horten. Avdelingen har også kartlagt flere gode kandidater for søknad om samfunnsmidler
til neste runde av tildelinger.
Medlemmer i avdelingens styre har vært aktive på arrangementer i regi av Tekna sentralt, og
jobbet godt med innspill til Teknas strategi arbeid. Vi oppfordrer medlemmene til å oppsøke
Teknas nettsider, www.tekna.no, og særlig hjemmesiden for Vestfold avdeling hvor alle
arrangementer blir lagt ut med informasjon og påmelding. Avdelingen søker å publisere
arrangementer så tidlig som mulig slik at planlegging og påmelding skal bli enklere for våre
medlemmer.
Jeg vil takke DK-ledere Espen Nilsen for et godt samarbeide i forbindelse med
medlemsmøter og aktiviteter, samt styret for et meget godt og engasjert arbeid i 2018.
14. februar
Eirik Olsen Skjerping
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Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Vestfold avdeling har i perioden fra årsmøtet 8. mars 2018 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Eirik Olsen Skjerping
Rose Marie Andersen
Tone Hansen
Bertil Brudeseth
Espen Masvik
Espen Wefring
Sven Rønne
Jarle Krokeide
Øyvind Søfteland
Bente Larsen

Revisor:

Ole Christian Kokvold

Valgkomite:

Roar Gärtner
Thorbjørn Tønnesen Lied

Krüger Kaldnes AS
Jotun AS
Locus AS
Statens Vegvesen
Norsk elektroteknisk komite
Hydro Al. Porsgrunn
Quarry Consult
Tønsberg kommune
Statens Vegvesen
Bufetat

Vestfold avdeling har også tillitsvalgte i sentrale verv:
Terje Vardenær Arnesen
Marte Rindal Jacobsen

leder
R-møtets valgkomité
styremedlem Tekna Privat

Avdelingen
Tekna Vestfold avdeling består av Teknas medlemmer i Vestfold fylke. Avdelingen har et
ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt.
Per 31.12.2018 hadde avdelingen 1 865 medlemmer, mot 1 803 ett år før. Det har dermed
vært en medlemsvekst på 3,4 %. Tekna samlet hadde i 2018 en generell medlemsvekst blant
ordinære medlemmer på 4,4 %, så avdelingens vekst er er svakere enn nasjonalt. Avdelingen
fikk 177 nye medlemmer, hvorav 65 var nyinnmeldte, 37 var overganger fra Tekna student
og resten var innflyttere. Avgangen var på 115 medlemmer, hvorav 55 ble utmeldt og resten
flyttet ut til andre avdelinger.
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Ca. 24 % av avdelingens medlemmer er kvinner og denne andelen øker sakte, hvert år. Det
er stor vekst i antall unge medlemmer. Det ble ca 22 % flere i alderen 37 år eller yngre (447
er altså i målgruppen til Tekna Ung).
I Vestfold avdeling er andelen yrkesaktive 87,3 %. Av disse jobber 77,2 % i privat sektor
(inkludert Spekter), 6,1 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 10,2 % i statlig
sektor. Her har vi i 2018 sett en nedgang i andel ansatte i offentlig sektor. De siste andelene
er 2,1 % er selvstendig næringsdrivende, og 2,8 % har ukjent arbeidsgiver/sektor.

Kjønnsfordelingen i avdelingen fordelt på sektorer viser at stat og kommune har størst andel
av kvinner.
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Aktiviteter i 2018
Styret har avholdt 7 styremøter i løpet av 2018. Samlet på alle arrangementene i 2018 har
det vært ca 600 deltakere.
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas
overordnede strategi, Tekna 2020.
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere
18.04.2018 Kroppsspråkets verden
27.05.2018 Hjernen er stjernen
Partner i arbeidslivet
27.09.2018 Hersketeknikker
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi
08.08.2018

Newton Camp 2018 – 25 ungdommer på Malmøya i Larviksfjorden

Bidra til å løse samfunnets utfordringer
16.01.2018 IC-utbyggingen
04.04.2018 Cyberkriminalitet
Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen
02.02.2018 Torskeaften
08.03.2018 Årsmøte Tekna Vestfold avdeling
16.03.2018 Tekna Ung: Burger og pub crawl
09.06.2018 Kyststien, hvitvin og reker
22.06.2018 Sommeravslutning for Tekna Ung Vestfold
31.08.2018 TeknaPub med Tekna Ung
01.09.2018 Kajakkurs for nybegynnere
29.09.2018 Tønsberg Whiskyfestival
04.10.2018 Tekna Ung: Gokart
12.10.2018 Vinaften
20.10.2018 Kjøsterudjuvet
02.11.2018 Smalahoveaften
13.12.2018 Tekna Ung: Juleølsmaking

Aktiviteter initiert/i regi av generalsekretariatet der Vestfold avdeling har deltatt
19. og 20. oktober Avdelingsledermøte, Gardermoen
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Regnskap 2018
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Budsjettforslag 2019
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