Protokoll fra årsmøtet i Tekna Bergen avdeling
onsdag 6.februar 2019 kl 1900
Årsmøtet ble avholdt i Litteraturhuset, Østre skostredet, Bergen. Det møtte 26
stemmeberettigete medlemmer. Leder for Tekna Bergen avdelingen, Gudrun Ljones,
ønsket velkommen til årsmøtet.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent
2. Valg av ordstyrer
Valgt: Krister Nyløkken
3. Valg av protokollfører og to til å underskrive protokollen
Valgt:
Protokollfører: Christel Krossøy
Protokollunderskrivere: Margrethe Broby og Lars Jørgen Sørfonn
4. Årsberetning 2018
Leder Gudrun Ljones gikk igjennom årsberetningen og kunne fortelle om nok et bra
år for Tekna Bergen avdeling. Medlemstallet har passert 5500, avdelingen har hatt
63 arrangement og antall deltakere på arrangementene var godt over 5000 i 2018.
Spesielt framhevet hun Realfagsdagen for 373 elever fra videregående skoler i
Bergens-området som vi arrangerte for tredje gang med stor suksess. Det har vært
høyt aktivitetsnivå og god innsats av avdelingens tillitsvalgte og Bergen avdeling sitt
arbeid blir lagt merke til sentralt. Tekna ung Bergen ble kåret til årets Tekna ung
gruppe, og leder for studentgruppen vår, Roger Han, ble tildelt prisen som årets
studentkontakt.
Vedtak: Årsberetningen for 2018 ble tatt til etterretning
5. Årsregnskap 2018
Årsregnskapet ble presentert. Regnskapet viser en sunn og god drift, med et
overskudd på kr 126 328 i forhold til et budsjett i balanse, til tross for høy aktivitet.
Avdelingen har et solid bankinnskudd per 31.12.2018 på kr 2 684 483.
Vedtak: Årsregnskapet for 2018 ble tatt til etterretning
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6. Revisors- og kontrollkomiteens beretning
Revisor Iver Wake og medlem av kontrollkomiteen, Gudmund Per Olsen, leste opp
sine beretninger. Bergen avdeling fikk skryt for å ha prioritert og disponert oppgaver
og midler på en god måte.
Vedtak: Rapportene ble tatt til etterretning, og årsberetningen og
årsregnskapet for 2018 ble godkjent
7. Handlingsplan 2019
Gudrun Ljones presenterte handlingsplanen for 2019, som baserer seg på Tekna
2020 dokumentet. Styret ønsker å opprettholde aktivitetsnivået, og fortsette med å
jobbe med å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi, være en partner for
kompetanseutvikling, nettverk og karriere, og ikke minst møte medlemmene der de
er.
Vedtak: Handlingsplanen for 2019 ble godkjent
8. Fastsettelse av avdelingskontingenten for 2019
Styret foreslår at avdelingskontingenten på kr 264 forblir uendret i 2019.
Vedtak: Avdelingskontingenten blir på kr 264 for 2019
9. Budsjett 2019
Det kom en kommentar fra salen på at renteinntektene var lave, og et tips om å
undersøke muligheten for å få bedre rentebetingelser fra banken.
Vedtak: Budsjett godkjent som veiledende for 2019
10. Vedtektsendringer
Det var ikke foreslått vedtektsendringer.
11. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
12. Valg
Valgkomiteen, ved Raymond Larsen, la fram sitt forslag til nytt styre, komiteer, og
representanter til R-møtet 2019. Det var ingen andre forslag på kandidater fra salen.
Kandidatene ble valgt ved akklamasjon.
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