
Referat fra årsmøte i Tekna Trondheim avdeling 

Scandic Nidelven hotell 

Torsdag 1. mars 2018 kl 18-20 med påfølgende middag. Årsmøtereferat skrevet 

av Petter Ottesen og Irene B. Leiknes. 

 
 

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent, ingen anmerkninger  

 

2. Godkjenning av dagsorden 

Godkjent, ingen anmerkninger 

 

3. Valg av ordstyrer 

Per Erik Sørås foreslått, godkjent ved akklamasjon 

 

4. Registrering av fremmøtte 

12 oppmøtte har ikke stemmerett, tilhører Tekna Student 

65 stemmeberettigede, 85 påmeldte 

 

5. Valg av referent 

Irene B. Leiknes 

Petter Ottesen 

 

 

6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 

Åsa Snilstveit Hoem 

Simon Ulseth Sandvåg 

 

7. Minne over avdøde medlemmer 

Kristin Tolstad Uggen leser opp avdøde medlemmer, og 1 minutts stillhet for de avdøde ble holdt. 

 

 

8. Orientering fra gruppene 

 

Tekna Ung: 

Simon Ulseth Sandvåg orienterte om Tekna Ung og om aktiviteter de har gjennomført i 2017 og 

planlagte aktiviteter for 2018. Alle under 38 år kan være med, men noen kurs og arrangement er 

også åpne for eldre medlemmer.  

 

Seniorforum: 

Kåre Senneset orienterte for Seniorforum. Treffes ca en gang pr måneden. Stort oppmøte på alle 

møtene. Orienterte om de ulike møtene de har arrangert i 2017. 7 arrangementer med totalt 358 

deltakere fordelt utover året. Går også gjennom regnskapet for Seniorforumet. Seniorforum er også 

medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim og har dermed adgang til 

Hornemansgården og aktiviteter der. 

 

Tekna Egen bedrift: 

Anita Ytrehus orienterte. Denne ligger under faggruppene. Dette er et forum for de som har en egen 

bedrift og har interesse av egen bedrift. Ikke så veldig stor aktivitet. Orienterte om de ulike 

kursene/aktivitetene som har vært gjennomført i 2017. 

 



 

9. Styrets beretning 2017 

Olav Egil Hoem går gjennom styrets årsberetning. 

Se årsberetning for detaljer.  

Årsberetning godkjent ved akklamasjon. 

 

 

10. Regnskap 2017  

Dag Sverre Grønnmyr går gjennom regnskapet for 2017. Økning i avdelingens aktivitetsnivå. 

Underskudd kombinasjon av økt aktivitetsnivå og to større engangskostnader (Jubileum for 

Seniorforum og engangstøtte til Vitensenterets planetarium). 

Se årsregnskap for detaljer. 

 

Sigurd Vildåsen kommenterer at regnskapet kan gjøres mer pedagogisk med oppsett, mtp. 

Inntektskolonne og netto kostnad. Dette kan løses med kommentar til regnskapet. 

 

Se årsregnskap for flere detaljer. 

Regnskap vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

11. Desisorenes beretning 2017 

Magnar Hole orienterte desisorenes beretning for 2017. 

Se desisorenes beretning for detaljer.  

Styrets virksomhet godkjent ved akklamasjon. 

 

 

12. Forslag til handlingsplan/prioriterte oppgaver 2018 

Olav Egil Hoem orienterte. 

Se handlingsplan for detaljer. 

Kommentar fra salen: Må ta bort Sør-Trøndelag fylke og erstatte det med Trøndelag fylke. 

Handlingsplan vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

13. Forslag til budsjett 2018 

Dag Sverre Grønnmyr orienterte om budsjett for 2018. 

Se budsjett for detaljer. 

Kommentar fra salen: Start NTNU ingen tilskudd i budsjett. Svar: ikke mottatt søknad enda. Vil 

være rom for et tilskudd dersom søknad mottas. 

Kommentar fra salen: hvor mye går til sosiale kurs hos Tekna Ung? Simon Ulseth Sandvåg 

orienterer og sier at dette skal de ta det med til neste år. 

Forslag fra salen til arrangement: 

• Vitensenteret er dårlig på å fornye aktiviteter og tilbud. Ønsker at Tekna hjelper til med 

forslag på aktiviteter 

Vedtak på økt kontingent vedtatt. 

Budsjett vedtatt ved akklamasjon. 

 

14. Valg 2018 

Terje Norddal orienterte.  

Se Valgkomiteen innstilling for detaljer.  

Nye representanter på valg til verv i styret:  

Maria Lioliou presenterte seg selv. 

Erlend Ulstad ikke til stedet. 



Arnstein Syltern presenterte seg selv. 

 

Leder Olav Egil Hoem valgt ved akklamasjon. 

Nestleder Dag Sverre Grønnmyr valgt ved akklamasjon. 

Styremedlem Per Erik Sørås valgt ved akklamasjon. 

De nye foreslåtte personene til styret ble valgt ved akklamasjon. 

 

Desisorkomité tar gjenvalg, valgt ved akklamasjon. 

Valgkomiteen: 

Terje Norddal tar gjenvalg 

Nye medlemmer Sigurd Vildåsen og Johanne Arf valgt ved akklamasjon. 

 

 

Trondheim, 1.3.2018 

 

 

Åsa Snilstveit Hoem/s/      Simon Ulseth Sandvåg/s/ 


