
 
 

Tekna –Teknisk-naturvitenskapelig forening 

 

TRONDHEIM AVDELING 

 

Referat fra årsmøtet for 2016 avholdt 10. mars 2016 

Thon Hotel Britannia 

 

 

Olav Egil Hoem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 

 

1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet 

VEDTAK: Årsmøtet 2016 i Tekna Trondheim avdeling er lovlig satt. 

 

2. Godkjenning av dagsorden 

Godkjent. 

 

3. Valg av ordstyrer 

Sigurd Sagen Vildåsen ble valgt til ordstyrer. 

 

4. Registrering av fremmøtte 

Det var 44 stemmeberettigede medlemmer.  

12 studentmedlemmer deltok i tillegg. 

 

5. Valg av referent 

Nina Valle (styremedlem) og Kathrin J. G. Torseth (styremedlem) ble valgt. 

 

6. Underskrift av årsmøteprotokollen 

Hilde Dyrbeck og Åsa Snilstveit Hoem ble valgt. 

 

7. Minnetale over de avdøde medlemmer 

Ole Ivar Folstad holdt minnetale over de av våre kolleger i Trondheim avdeling som var gått 

bort siden forrige årsmøte, fulgt av 1 minutts stillhet. 

Liste vedlegges. 

 

8. Orientering fra gruppene 

. 

a) Tekna Ung 

Kort orientering om aktiviteten ved Åsa Snilstveit Hoem. Tekna Ung har arrangert 

både kurs og sosiale arrangement. I 2016 er det ønskelig å arrangere enda flere kurs, 

og spesielt flere lavterskelarrangement som bygger opp under trivsel og 

nettverksbygging. Økonomi og få kanaler til medlemmer anses som en begrensende 

faktor, og styret jobber derfor med å få opp en egen Facebook-side. 

 

b) Seniorforum 

Kort orientering over aktiviteten ved Kåre Senneset. Seniorforum har hatt diverse, 

møter, ekskursjoner gjennom hele året. Det ble på høsten blant annet arrangert en 



viseaften med studentgruppa i Klubben, Samfundet. I gjennomsnitt har det vært 57 

møtedeltakere.  

 

c) Tekna Egen bedrift  

 Kort orientering om aktiviteten ved Sigurd Gossé. Antall medlemmer i gruppen øker. 

De har hatt diverse kurs og møter gjennom hele året, slik som kurs i 

forhandlingsteknikk og salgsteknikk. Mentorsamling avholdes i april 2016, og denne 

mentorordningen er et lavterkseltilbud til personer som ønsker å starte for seg selv. 

Mentorene samles én gang i året for å utveksle erfaringer. 

 

d)  Tekna Student NTNU (ikke formelt under Trondheim avdeling) 

Kort orientering om aktiviteten ved Christoffer Vikebø Nesse. Det er om lag 5500 

medlemmer, og 1. januar 2016 var det registret 36 studentkontakter. Gruppen har det 

siste året vervet 1870 medlemmer og holdt 45 kursarrangementer. Totalt hadde 

studentgruppen 4100 kursdeltakere i 2015. Ny leder for studentgruppen er Anette 

Uttisrud. Samarbeidet med Tekna Trondheim avdeling oppleves som godt. 

 

 

9. Styrets beretning 

Det har vært en medlemsvekst på 4,8 %, som er mer enn veksten på landsbasis. Per 

31.12.2015 hadde avdelingen 7303 medlemmer. Det har blitt avholdt ni styremøter, og alle 

sakene er stort sett behandlet der. Styret har hatt styremiddag før sommeren og en 

førjulssamling med studentene. I tillegg ble det arrangert en styresamling i oktober for 

tillitsvalgopplæring. Det er også opprettet fagråd. Bygningsingeniørgruppen er i praksis lagt 

på is.  

 

Oppfølging av vedtak fra forrige årsmøte: 

Øke aktivitetsnivået: Gjennomført, se punkt under økonomi. 

Minst ett arrangement på engelsk: To arrangementer er gjennomført. 

Eget fagråd opprettet: Det har vært ett arrangement, og man skal ha flere i 2016. 

Tettere samarbeid med Nord-Trøndelag avdeling: Dette har blitt gjort i praksis ved å legge 

arrangementer til Stjørdal, hvor medlemmer fra begge fylkene deltar.  

Felles arrangement for studenter og eldre: Det ble avholdt viseaften høsten 2015. 

 

Det har vært god deltakelse for de fleste arrangementer, både karrierekurs og sosiale 

arrangementer. I 2015 var det om lag 2400 deltakere totalt.  Det påpekes at foredrag i 

auditorier trekker opp antall deltakere. Eksempler på kurs som er gjennomført er «Oppsagt 

eller på jakt på nye utfordringer» og «Kurs for arbeidssøkende».  For å synliggjøre 

betydningen av realfag og teknologi har ulike aktiviteter mottatt støtte også i 2015. I 

samarbeid med ISFiT 2015 og Etisk råd arrangerte avdelingen workshop om temaet 

korrupsjon. Facebook-side for Trondheim avdeling er opprettet, og alle arrangement skal 

legges ut der. I 2016 ønsker man å bli enda flinkere på å oppdatere denne.  R-møte ble avholdt 

i juni. I oktober var det styresamling på Røros for kurs og opplæring. 

 

Årsregnskapet viser et underskudd på 82 700 kr., noe som skyldes et høyt aktivitetsnivå 

gjennom hele året. 

Kommentar fra Lise L. Randeberg: Det er bra at utgiftene har økt gjennom økt aktivitetsnivå. 

Man håper på enda mer aktivitet for 2016. 

Kommentar fra salen: Det er en gledelig opplevelse å lese årsberetningen, da styret jobber 

systematisk med det som er forankret i Teknas strategi og ønsker fra tidligere årsmøter. 



 

Årsberetningen tas til orientering av årsmøtet. 

 

10. Regnskap  

 

Inntekter: 

Inntektene er økt på grunn av økt egenandel for sosiale arrangementer. Kontingenten for 2015 

var tilsvarende som i 2014. Avdelingen har fått flere medlemmer, men det er også flere som 

har redusert kontingent på grunn av endringer i arbeidsforhold. 

 

Utgifter: 

Kostnadene i 2015 er tilsvarende som i 2014 med avskrivinger. Utgifter har økt med om lag 

300 000 kr.  

 

Styrets kommentarer til regnskapet og balansekonto: 

Egenkapitalen i avdelingen er redusert på bakgrunn av at det er brukt mer penger, og gjelden 

har også gått ned. Regnskapet viser et underskudd på 85 719 kr. på bakgrunn av høyt 

aktivitetsnivå. 

 

11. Desisjonsrapport 

Rapporten ble presentert av Hilde Dyrbeck. Desisor er et kontrollorgan som skal sjekke at 

styret holder seg til handlingsplan og budsjett. Desisorene ble valgt i forrige årsmøte for å 

vurdere styrets jobb. 

 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå, med ca. 50 arrangementer fordelt utover gruppene og 

spredt mellom kurs og sosiale arrangementer.  

 

Eget kapittel i årsberetningen om oppfølging av vedtak og henstillinger fra årsmøtet er utført i 

henhold til fjorårets anbefalinger. Man har også bedret gjennomføringen av handlingsplanen, 

og det er gledelig at man har økt aktivitetsnivået slik at man unngår oppbygging av 

egenkapital. 

 

Det påpekes i midlertidig at det tidligere har vært ønsket mer kontakt med resten av 

samfunnet, slik som arrangementer som også tiltrekker seg ikke-medlemmer. Dette er ikke 

nevnt i årsberetningen. 

Kommentar fra styret: Det ble planlagt debatt på Samfundet i forbindelse med valg 2015, men 

Tekna ble til slutt ikke valgt som medarrangør. Det ble også avholdt politisk debatt gjennom 

Maker Faire.  

 

Det er bra at fagråd har blitt opprettet og at dette er et satsningsområde, selv om ingen 

arrangementer ble gjennomført i 2015. Ettersom egenkapitalen er høy, har fagrådet midler til 

å utføre arrangementer. 

 

Ikke alle saksdokumentene har vært tilegnelig på foreningens nettsider, men de viktigste 

dokumentene har vært å finne. 

 

Anbefalinger fra desisor: 

1. Referat fra styremøtene bør legges ut forløpende på tekna.no 



2. Dersom man ønsker et høyere aktivitetsnivå enn det inntektene gir rom for, bør dette 

gjenspeiles i budsjettet som et planlagt underskudd framfor å ha et budsjett i balanse 

og et regnskap i «ubalanse». 

 

Kommentar fra Åse V. Tveit: Hjemmesidene er dårlig egnet for publisering av referat, og det 

foreslås at man kontakter DK for innsyn.  

Kommentar fra Lise L. Randeberg: Avdelingsstyret bør komme med forslag til 

Generalsekretariatet at styremøtereferat kan gjøres tilgjengelig på «Min side» når ny IT-

løsning kommer. Dette vil kunne være et naturlig sted for medlemmene å finne referater fra 

sin avdeling. 

 

VEDTAK: Årsmøtet tar til desisors rapport til etterretning, og styret skal følge opp desisors 

forslag. 

 

12. Forslag til handlingsplan 

Det ble gjort en kort gjennomgang av handlingsplanen som baseres på Teknas overordnede 

strategi Tekna 2020. 

 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere: 

Tekna Trondheim avdeling vil sørge for relevante kurs, møter og seminarer innen karriere- og 

kompetanseutvikling, hvor målet er minst tre slike kurs hvert halvår. Fagrådet satser på økt 

aktivitet i 2016, med blant annet besøk hos forskningsinstitutter i Trondheim. 

 

Partner i arbeidslivet:  

Avdelingen vil arrangere møter om eksempelvis arbeidsmiljøloven og pensjon, og sette fokus 

på medlemmer som er arbeidsledige eller som kan være i fare for nedskjæringer. Hvis dagens 

arbeidsmarkedssituasjon vedvarer, settes det opp flere kurs. 

 

Internasjonalt arbeidsliv:  

Avdelingen vil sette opp minst to kurs på engelsk i løpet av 2016. 

 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi: 

Avdelingen fortsetter med arbeider for å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 

gjennom å støtte realfagstiltak. 

 

Bidra til å løse samfunnets utfordringer:  

Avdelingen vil arrangere samfunnsmøter om aktuelle temaer, med tema klima, byutvikling, 

samferdsel, innovasjon og entreprenørskap og lignende. Her er det tenkt å samarbeide med 

andre grupper, enten internt i Tekna eller eksternt. 

 

Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen: 

Avdelingen skal arrangere sosiale møter og familiearrangementer. Man ønsker å styrke 

satsningen på avdelingens Facebook-gruppe i 2016. 

 

Kommentar fra Lise L. Randeberg: Hvordan er samarbeidet mellom Trondheim avdeling og 

avdelingsutvalget? Avdelingsutvalget er et nytt utvalg som ble opprettet etter R-møtet. 

Svar fra styret: Det har vært telefonkontakt, men ellers lite organisering samarbeid. 

Kommentar fra Lise L. Randeberg: Her er det forbedringspotensiale. Trondheim avdeling er 

en av de største avdelingene på landsbasis. Hovedstyret har også satt ned et utvalg for å 



tilrettelegge for mer aktivitet i avdelingene, og avdelingene bør benytte dette. 2016 kommer 

til å bli et tøft år for arbeidsmarkedet også i Trondheim, og tiltak må gjenspeiles i budsjettet. 

Svar fra styret: «Møteplassen» har vært diskutert opprettet, og å øke takten på CV-kurs og 

kurs i nettverksbygging. 

Henstilling: Økt satsning på tilbud til arbeidsledige og medlemmer som står i fare for 

nedskjæringer.  

 

Kommentar fra salen: Avdelingen har et godt tilbud for ulike generasjonsbolker, men det 

savnes mer målrettede tiltak for gruppen mellom 50 og 70 år. 

Henstilling: Økt fokus på aktiviteter og tiltak for medlemmer 50-70 år. 

 

Kommentar fra Tekna Studentene: Studentkontaktene blir oppsøkt av internasjonale 

medlemmer, som etterlyser mer informasjon på engelsk og flere kurs på engelsk, især 

gjennom Tekna Ung. 

Henstilling: Avdelingen må etablere mer informasjon på engelsk og flere kurs på engelsk. 

 

Kommentar fra Tekna Studentene: Det kommer til å skje mange store prosjekter i Trondheim 

som påvirker byen i stor grad, eksempelvis Campus NTNU, Ocean Space Centre, byutvikling 

og generelle samfunnsutfordringer. Dette er tema som er meget aktuelle for Teknas 

medlemmer. 

Henstilling: Avdelingen må tilrettelegge arrangementer som er knyttet opp mot utvikling av 

Trondheim. 

 

Kommentar fra salen: En hindring for arrangementer er ofte tilgang til lokaler for å ha kurs og 

møteplasser, slik som avdelingen i Oslo har. 

Henstilling: Avdelingen bør undersøke om det er mulig å leie lokaler for jevnlige 

arrangementer og samlingssted. 

 

Kommentar fra salen: Har Tekna tenkt igjennom hvor arbeidsledige kan få jobb, og kan 

arbeidsmarkedstiltak være å gå på tekniske kurs for å komme inn i andre industrier?  

Svar fra Lise L. Randeberg: Vi ser en vridning fra privat til offentlig sektor, og olje/gass til 

bygg/anlegg, samferdsel og IT.  Tekna jobber aktivt med NAV, da systemet i dag ikke er 

tilpasset arbeidsledige med høy utdanning. Eksempelvis er det en utfordring at man ikke kan 

ta kurs som er en del av en grad, i henhold til dagpengeforskriften. 

 

Forslag fra salen:  

Når det gjelder Tekna som partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere, bør man 

også nevnte samarbeid med Tekna Jernbane og Tekna Forskerne – i tillegg til Tekna Olje og 

Gass og Tekna Klima. Bakgrunnen er at samferdsel og infrastruktur generelt er bransjer i stor 

utvikling, og forskning står sterkt i Trondheim. 

 

VEDTAK: Tekna avdeling Trondheim og fagråd vil, som partner for kompetanseutvikling, 

nettverk og karriere, øke samarbeidet med Tekna Olje og Gass, Klima, Jernbane og 

Forskning. 

 

 

  



13. Forslag til budsjett 

 

Budsjettforslag etter handlingsplanen: 

Kontingenten forblir den samme som i fjor. Det er budsjettert med 2000 kroner i underskudd. 

 

Kommentar fra Tekna Studentene: Har man planer for hvor stor bør egenkapitalen i 

avdelingen skal være, og hvor fort skal man bygge den ned?  

Kommentar fra Lise L. Randeberg: Finansutvalget nedsatt av hovedstyret kan komme med 

retningslinjer for hva som vil være nyttig nivå på egenkapital. Tekna er av medlemmer, for 

medlemmer, så høy aktivitet er viktig. 

Henstilling fra studentene: Avdelingen må legge en plan for egenkapitalnivå. 

 

Kommentar fra salen: Hva skal 30 000 til arbeidsmarkedstiltak brukes til? 

Svar fra styret: Det er tenkt kursvirksomhet og møteplasser (spesielt viktig for de som ikke 

lenger er omfattet av en bedriftsgruppe), slik som i Stavanger/Bergen. Mange av 

arbeidsmarkedstiltakene er også budsjettert under fagråd.  

 

Forslag fra salen: 

Desisor ønsker å budsjettere med underskudd, og spesielt viktig er arbeidsmarkedstiltak og 

opplæring av tillitsvalgte (slik at de er godt rustet for utfordringene som kan komme). 

Budsjettposten for arbeidsmarkedstiltak foreslås økt til 100 000 kr. og opplæring av 

tillitsvalgte til 30 000 kr. 

 

VEDTAK: Årsmøtet slutter seg til de foreslåtte beløpene for arbeidsmarkedstiltak og 

opplæring av tillitsvalgte, og forslag til budsjett for 2016 er vedtatt. 

 

14. Valg 

Liste vedlegges. 

Kort orientering om arbeidet ved Ingvild Johanne Haug. Valgkomiteen har bestått av 

sistnevnte, Terje Norddal og Tom-Erik Rørheim. Det har blitt avholdt seks møter gjennom 

videosamtaler (Lync), og ett fysisk møte sammen med det sittende avdelingsstyret. 

Innstillingen er basert på tilbakemelding fra hvert enkelt styremedlem og fellesmøtet.  

 

Kort presentasjon av styremedlemmene som er på valg. 

 

Det er ingen forslag til alternative kandidater. 

 

Leder Olav Egil Hoem velges ved akklamasjon. 

Nestleder Petter Ottesen velges ved akklamasjon. 

Styremedlemmer Suzanne Øverlie, Per Erik Sørås, Torgeir Bryge Ødegarden, Kathrin J. 

Gravvold Torseth og Nina Valle velges ved akklamasjon. 

Varamedlemmer Sigurd Sagen Vildåsen og Ole Ivar Folstad gjenvelges ved akklamasjon. 

Desisor Magnar Hole og Marte Kristoffersen velges ved akklamasjon. 

Valgkomité Ingvild Johanne Haug, Terje Norddal og Thomas Petter Mjøsund velges ved 

akklamasjon. 

 

  



15. Avslutning 

Ole Ivar Folstad takket avtroppende styremedlemmer Thomas Petter Mjøsund og Eva Falch. 

 

 

Trondheim, 10. mars 2016 

 

 Nina Valle og Kathrin J. Gravvold Torseth 

Referenter 

 

 

 

 

 

 

_______________________     __________________________ 

Hilde Dyrbeck      Åsa Snilstveit Hoem 

 

 

 

Vedlegg: 

 Liste over fremmøtte  

 Liste over avdøde medlemmer 

 Desisjonsrapport 

 Liste over valg av tillitsvalgte 

 

 

 

 


