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Protokoll årsmøte Tekna Finnmark for året 2018  
 

TID:  LØRDAG 26. JANUAR 2019 KL. 18:00 – 18:45  

 

STED:  SCANDIC HOTELL KARASJOK  

 

DELTAKERE:  OLAF BJARNE ANDERSEN, PER EINAR FISKEBECK, ANDREAS HØGAAS, ULLA EIDISSEN JENSEN,  

MERETE KAIK, GRETE NILSEN, GEIR THOMASSEN, MARIANNE LIE, BERNT NILSEN, MARIE RUSHFELDT, 

MIKKEL JOHANSEN SARA. ARNT EDMUND OFSTAD 
 

1.  Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten innvendinger. Dagsorden ble godkjent. Bernt Nilsen ble valgt til 
ordstyrer.  
 

2.  Valg av protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen  
Vedtak: Bernt Nilsen ble valgt som protokollfører. Ulla Eidisssen Jensen og Geir Thomassen ble valgt til å 
underskrive protokollen.  
 

3.  Fremleggelse av styrets forslag til årsberetning  
Vedtak: Årsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning.  
 

4.  Fremleggelse av årsregnskap m/revisors beretning  
Vedtak: Det fremlagte årsregnskap ble godkjent og revisjonsberetning ble tatt til etterretning. 
  

5.  Strategi og handlingsplan for 2019 legges frem  
Vedtak: Den fremlagte handlingsplan som beskrevet i årsberetningen for 2018 ble godkjent. 
  

6.  Budsjett 2018 og fastsettelse av avdelingskontingent  
Vedtak: Det fremlagte budsjett ble godkjent. Det ble vedtatt å opprettholde avdelingskontingenten på 
kr. 300,-.  
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7.  Valg  
 
Vedtak: Følgende valg ble gjennomført med akklamasjon:  

- Bernt Nilsen ble valgt til leder for ett år  

- Ida Katrine Floer har ett år igjen av sin periode som styremedlem 

- Andrea Høgaas har ett år igjen av sin periode som styremedlem 

- Jostein Iversen ble valgt til varamedlem for ett år 

- Marianne Lie ble valgt til kasserer for to år 

- Marie Rushfeldt ble valgt til styremedlem for to år 

- Christian Baldersheim har ett år igjen av sin periode som medlem av valgkomiteen 

- Lars Rapp ble valgt til medlem av valgkomiteen for 2 år 

- Olaf Andersen ble valgt til revisor  

Nestleder utnevnes av styret. 
 

8.  Valg av representant og vararepresentant til Teknas Representantskap  
Vedtak: Bernt Nilsen ble valgt til representant og nestleder i styret til vararepresentant.  
 

9. Valg av representant til Fagrådet i Nord-Norge  
Vedtak: Bernt Nilsen ble valgt til representant til Fagrådet i Nord-Norge.  

 
10. Prokura (fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alt som angår driften av denne, med unntak av 

overdragelse eller pantsettelse av blant annet enhetens faste eiendom)  
Vedtak: Årsmøtet meddeler kasserer prokura.  
 

11.  Endring vedtekter 
 Vedtak: Årsmøtet bad styret arbeide videre med endring av vedtektene og legge frem forslag til nye 

vedtekter på neste årsmøte.  
 
12. Diskusjon om prinsipper for adgang til medlemsregisteret 

Vedtak: Årsmøtet oppfordret styret til å arbeide videre med å få ønsket adgang til medlemsregisteret. 
 

13. Eventuelt 
Det var ikke varslet noen saker til eventuelt. 

 
Årsmøtet ble avsluttet klokken 18:45. 

 
  Karasjok, 26. januar 2018 

 

  Bernt Nilsen 

  møteleder og protokollfører 

 

 Ulla Eidissen Jensen  Geir Thomassen  


