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Sak:  Protokoll fra årsmøte i Tekna, Lillehammer avdeling 

Møtedato:  8. mars 2018 Referent:  Berit Hvoslef Dahl 

Deltakere:  
 

15 medlemmer. 

 

1)  Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

Det framkom ingen merknader. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden. 

2)  Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 

Jan Riddervold ble valgt til ordstyrer. 

Berit Hvoslef Dahl ble valgt til protokollfører. 

 Bjørn Hjelmstad og Lars Jenssen.ble valgt til å underskrive protokoll. 

3)  Registrering av stemmeberettigede medlemmer 

Det ble talt opp 15 stemmeberettigede medlemmer.  

4)  Styrets årsberetning for 2017 

Årsberetningen ble presentert av avdelingens leder Jan Riddervold. 

Vedtak: Årsberetningen for 2017 ble tatt til etterretning. 

5)  Styrets årsregnskap for 2017 med revisorberetning 

Årsregnskapet ble lagt fram av kasserer Tore Dugstad. 

Regnskapet ble tatt til etterretning. 

6)  Styrets forslag til prioriterte oppgaver for 2018 

Forslag til prioriterte oppgaver ble lagt fram av Jan Riddervold. 

Årsmøtet kom med forslag til aktuelle temaer som kunne tas opp på 

medlemsmøter: 

- prioritere yngre medlemmer (a la klatring, padling, ølkurs) 

- famliearrangementer 

-Intercityutbygging, vegutbygging 

- arbeidsmarkedet – omorganisasjon 

- energi, ekskursjon til Rosten, Nedre Otta, vindkraft 

- Forsvaret, Cyberforsvaret, dialog cybersikkerhet Jørstadmoen – NTNU 

- selvkjørende kjøretøy, fagdag 

- miljø, mikroplast 

- kunstig intelligens, selvlærende systemer,  

Styret takket for innspill. 

Forslaget til prioriterte oppgaver gis som mandat til det nye styret. 

7)  Fastsette avdelingskontingent for 2019 

Vedtak: Styrets forslag om uendret kontingent på kr 200,- pr år ble vedtatt. 

 

8)  Styrets forslag til budsjett for 2018 

Tore Dugstad presenterte forslaget til budsjett. Økonomien er god delvis pga av 

at kostnadene ble mindre enn budsjettert noe som skyldes flere avlysninger. 
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Innspill fra salen -  styremedlemmer skal få dekket reiseutgifter etter Statens 

regulativ når de deltar på regionale møter utenfor egen avdeling. 

Vedtak: Med denne tilføyelsen ble styrets forslag til budsjett ble vedtatt. 

 

9)  Valg 

Yngve Wold la fram valgkomiteens innstilling: 

 Leder:  

Jan Riddervold 

Styreleder ble valgt ved akklamasjon  

 

Styremedlemmer: 

Tom K. Landgraf 

Ingunn m. Høyvik 

Tor Kristian Molden 

Dag Waaler 

 

Varamedlemmer til styret: 

Lars Erik Solbraa 

Hege Knutsen 

Styret med varamedlemmer ble valgt 

ved akklamasjon 

 

Revisor og vararevisor: 

Roy Aurlund (revisor) 

Heidi Hammarstedt (vararevisor) 

 

Representant med vara til Teknas 

representantskap: 

Jan Riddervold (representant) 

Ingunn M. Høyvik (vararepresentant) 

Vedtak: Representant og vara-

representant til R-møtet ble 

valgt ved akklamasjon 

Valgkomité: 

Yngve Wold 

Lars Kristian Dahl 

Tore Dugstad 

Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved 

akklamasjon.  

 

 

(2018)        gjenvalgt for 1 år 

   

 

 

(2017-18)   ikke på valg 

(2018-19)   ny, valgt for 2 år 

(2018-19)   ny, valgt for 2 år 

(2018)        ny, valgt for 1 år 

 

 

(2018)        gjenvalg, valgt for 1 år 

(2018)        ny, valgt for 1 år 

 

 

 

 

(2018)        valgt for 1 år 

(2018)        valgt for 1 år 

 

 

 

(2018)        valgt for 1 år 

(2018)        valgt for 1 år 

 

 

 

 

(2018)        gjenvalgt for 1 år 

(2018)        valgt for 1 år 

(2018)        valgt for 1 år 

     

10. Innkomne andre saker 

Det var ingen innkomne saker. 

 

 

Bjørn Hjelmstad  Lars Jenssen 
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