
 

  
  

  

PROTOKOLL  
  
FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I TEKNA STAVANGER AVDELING  

FREDAG 2. MARS 2018 KL. 18.00  

  

Sted: Rosenkildehuset  

  

Det var 52 deltakere til stede på årsmøtet hvorav 50 hadde stemmerett.  

Avdelingens leder, Terje Amundsen, ønsket velkommen.  

  

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Det var ingen innvendinger mot innkallingen og dagsorden.  

  

Sak 2. Valg av ordstyrer  

Forslag: Ingrid Di Valerio. Det var ingen andre forslag. Ingrid Di Valerio ble valgt uten 

kommentarer.  

  

Sak 3. Valg av protokollfører, to protokollunderskrivere 

Forslag protokollførere: Jan-Oscar Sørsdahl/Ilse Ros. Det var ingen andre forslag. Jan-Oscar 

Sørsdahl/Ilse Ros ble valgt uten kommentarer.  

  

Forslag protokollunderskrivere: Terje Aas Warland og Solveig Hammonds. Det var 

ingen andre forslag. Terje Aas Warland og Solveig Hammonds ble valgt uten 

kommentarer.  

  

Sak 4. Årsberetning 2017  

Terje Amundsen forutsatte at deltakerne hadde lest årsberetningen, men fortalte etter 

oppfordring kort om avdelingens arbeid.  

 

Det har vært et aktivt år igjen. Stavanger avdeling har flest arrangementer etter Oslo avdeling. 

Det var mye fokus på situasjonen på arbeidsmarkedet også i 2017. Til tross for at 

arbeidsledigheten er på retur har antall langtidsledige økt. I 2017 holdt avdelingen bl.a. 3 

introduksjonskurs for arbeidsledige i samarbeid med Klüge advokatbyrå. Temaene var  

offentlige anskaffelser, plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning. Målet var å gi 

medlemmer mulighet til å kvalifisere seg bedre for jobber i det offentlige og i konsulent-

/entreprenørbransjen.  

 

Den store innsatsen rettet mot lokale og sentrale politikere for å få i stand et pilotprosjekt for 

langtidsledige som avdelingen tok initiativ til i 2016 sammen med NITO Rogaland, ga 

resultater i 2017. Pilotprosjektet fikk en bevilgning på kr 5 millioner over revidert 

nasjonalbudsjett. Arbeids- og sosialdepartementet fikk hånd om midlene. Stavanger kommune 

fikk tilbud om å få midlene mot å lage et prosjekt innenfor kriteriene og aksepterte. I januar i 
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år presenterte kommunen v/opplæringssjefen og NAV prosjektet med 20 opplæringsplasser i 

Stavanger kommune for potensielle deltakere. De første deltakere skal nå være i gang. 

 

Tekna v/hovedforeningen tok i fjor initiativ til Rogalandserklæringen, en intensjonsavtale 

mellom Tekna, NITO, KS, NHO og Rogaland fylkeskommune med mål om å skaffe flere 

praksisplasser for arbeidsledige. Dette prosjektet skal også fortsette i 2018. 

 

Årsberetningen ble tatt til etterretning.  

  

Sak 5. Regnskap 2017 og revisjonsberetning  

Terje Amundsen presenterte regnskapet.  

 

Avdelingen fører regnskapet (og prioriterte oppgaver) i poster som følger foreningens 

handlingsplan, Tekna 2020, i likhet med Teknas øvrige enheter.   

 

Det kom spørsmål om postene «Partner for kompetanse, nettverk og karriere» og «Partner i 

arbeidslivet», som har store avvik i forhold til budsjett. Svaret var at dette hovedsakelig 

skyldes at de tre tidligere nevnte kursene for arbeidsledige opprinnelig ble budsjettert under 

arbeidslivsposten, men at Ilse og kasserer senere foreslo for styret at de heller burde belastes 

kompetanseposten. 

 

Det ble også spurt om regnskapet gjenspeiler evt. samarbeid med de nasjonale fagnettverkene. 

Svaret var at utgifter til felles arrangementer belastes avdelingens regnskap når det er avtalt 

en kostnadsdeling. Samarbeid med andre er ellers beskrevet i årsberetningen. 

  

Ivar Fett leste opp revisjonsberetningen som revisor Ivar Hebnes hadde laget. 

Det er et udekket tap i regnskapet på kr. 718,-. Dette skyldes en gammel feil som revisorene 

og kasserer ikke har funnet ut av, men som sannsynligvis har sammenheng med et 

underskudd i balansen i foregående år som oppsto som følge av årsrapporteringen fra 

Skagenfondene da avdelingen hadde en høyrentekonto der. Revisorene og kasserer var blitt 

enige om å avskrive dette beløpet. 

 

For øvrig var regnskapet i orden, og revisoren anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet. 

 

Det var ingen videre kommentarer til regnskapet, som ble godkjent ved akklamasjon. 

  

Sak 6. Prioriterte oppgaver 2018  

Terje Amundsen viste avdelingens forslag til prioriterte oppgaver. Styret har fortsatt stort 

fokus på arbeidsmarkedet og også på verving og bevaring av medlemmer, spesielt i fasen 

mellom student- og ordinært medlemskap. 

 

Etter presentasjonen kom følgende innspill/kommentarer/spørsmål 

- Innspill om å samarbeide enda mer med Jærmuseet, f.eks. om en matematikkdag. 

- Spørsmål om ikke Stavanger avdeling burde jobbe for god kvalitet på lærekreftene på 

UiS. Svar: Tekna jobber for god kvalitet i utdanningen på et overordnet nivå v/Tekna 

Forskerne og Tekna Student. Det er ikke klart hvordan avdelingen kan bidra ut fra 

avdelingenes rolle i foreningen 
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- Kommentar: under miljøgruppas arbeidsmål står detat miljøgruppa skal etablere kontakt 

med faggruppene i Tekna. Betegnelsen «faggruppe» eksisterer ikke lenger og er endret til 

«fagnettverk». Svar: Setningen oppdateres. 

- Spørsmål: På et tidligere årsmøte ble det sagt at høringer ang. Teknas politikkdokumenter 

ikke blir tatt med under prioriterte oppgaver. Svar: Det er Teknas Hovedstyre som 

bestemmer når et politikkdokument skal revideres og sendes ut på høring, ikke 

avdelingene. Å lage en høringsuttalelse er en vanlig driftsoppgave og hører derfor ikke 

hjemme under prioriterte oppgaver. 

- Tilleggskommentar: Fagnettverket Tekna Olje og gass mener at Tekna ikke ivaretar 

interessene til medlemmene i olje- og gassbransjen godt nok og henviser bl.a. til politikk 

dokumentet for klima, miljø og energi. Siden mange av medlemmene i bransjen hører til 

Stavanger avdeling, ønsker fagnettverket at avdelingen støtter dem. 

Avtalt enighet: Når politikkdokumentet om klima, miljø og energi sendes på høring i f.m. 

revisjon, arrangerer avdelingen og Tekna Olje og gass et felles medlemsmøte. 

Forslag: Send inn endringsforslag o.l. på forhånd, slik at styret kan forberede og orientere, 

istedenfor at det kommer opp uanmeldte temaer som ikke nødvendigvis hører hjemme på 

årsmøtet og som iallfall trenger en mye mer utførlig utdypning. 

 

De prioriterte oppgavene for 2018 med innspill og kommentarer ble godkjent ved 

akklamasjon.  

 

Oppmerksomhet fra Avdelingsutvalget 

På vegne av avdelingenes overordnede utvalg, Avdelingsutvalget, overrakte Terje Amundsen 

blomster til Jan-Oscar Sørsdahl for sin mangeårige og enormt store innsatts for arbeidsledige 

medlemmer. 

 

Sak 7. Kontingentforslag for 2019  

Styrets forslag om uendret avdelingskontingent på kr. 220,- ble vedtatt ved akklamasjon.  

  

Sak 8. Budsjettforslag 2018  

Terje Amundsen la frem styrets budsjettforslag.  

 

Det kom en utfordring til styret om å vurdere å gi mer penger til Kvinnenettverket. Deres 

arrangementer er bestandig fulltegnet og har ventelister. Lederforumet bes vurdere om å kjøpe 

flere plasser på Næringsforeningens lederkurs, som det er stor etterspørsel etter. 

 

Det kom spørsmål om hvor lenge avdelingen kan gå med underskudd.  

Svar fra Terje Amundsen: Tekna skal egentlig ikke gå med overskudd. Midlene skal komme 

medlemmene til gode, og styret prøver derfor å minke beholdningen.  

Svar fra revisor Ivar Fett: Det er ingen fare for avdelingens økonomi foreløpig.  

 

Budsjettforslaget ble godkjent ved akklamasjon.  
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Sak 9. Valg  

Valgkomitémedlem Per Arne Salvesen, presenterte valgkomiteens innstilling. Han leste også 

opp en melding fra valgkomiteens leder, Heikki Oltedal, som ikke kunne være til stede. 

Heikki minnet om at alle avdelingens medlemmer er valgbare og oppfordrer medlemmene om 

å påta seg verv. Valgkomiteen har hatt en vanskelig jobb i år.  

 

Innstillingen manglet leder og et medlem i festkomiteen, og, viste det seg, et medlem i 

Arbeidslivsforum. Jan Scheie meldte seg som leder for festkomiteen. Jon Arne Hermundstad 

meldte seg som festkomitémedlem, og Elisabeth Aarvaag meldte seg som medlem av 

Arbeidslivsforum. 

 

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling, inkl. kandidatene som stilte seg til disposisjon for 

ledige verv, ved akklamasjon. Sammensettingen ble som følger:  

 

Styre:    

Terje Amundsen      leder     1 år gjenvalg.        

Har også signaturrett på vegne av avdelingen (i f.m.at avdelingen er registrert i 

enhetsregisteret i Brønnøysund)   

Aleksander Slobodinski  medl   2 år gjenvalg      

Astri Søiland       medl   Ikke på valg   

Sevi Vik          medl   Ikke på valg     

Live Egeland Eidem      medl   2 år nyvalg  

Lars-Martin Bøe  medl   2 år nyvalg 

Barbro Ramstad   medl   1 år nyvalg 

 

Arbeidslivsforum:   

Jan-Oscar Sørsdahl      leder   1 år nyvalg  

Tarjei T. Jensen        nestl   Ikke på valg 

Sunniva Bang Larsen  medl  2 år nyvalg 

Elisabeth Aarvaag  medl  2 år nyvalg 

 

Fagrådet:   

Ståle Pedersen   leder  1 år nyvalg 

Jakob Ravnås   medl  2 år nyvalg 

Anne Marie Nerby  medl  1 år nyvalg 

Eivind Bjørge Sandsmark  medl   2 år gjenvalg  

Finn Espen Gundersen medl  2 år gjenvalg 

Stig Madland   medl  1 år nyvalg   

 

Festkomite:   

Jan Scheie    leder  1 år nyvalg 

Jon Arne Hermundstad  medl  2 år nyvalg 

Martine Lefsaker       medl    2 år nyvalg   

Marin Mirosevic        medl     Ikke på valg 

 

Valgkomite:   

Heikki Oltedal       leder    2 år gjenvalg      

Ingrid Di Valerio  medl  2 år nyvalg 

Astrid Berge       medl    Ikke på valg     

Per Arne Salvesen          medl     Ikke på valg     
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Ordenskollegium: Ingen valg før i 2020 når avdelingens hederstegn deles ut. 

Ingrid Di Valerio      medl         

Gyrid Espeland      medl         

Lill Erlandsen       medl          

Eivind Rake        medl         

 

Teknologipriskomiteen:   

Faisal Dahman     leder    1 år gjenvalg  

Terje Aas Warland      medl    1 år gjenvalg      

Terje Moen    medl   1 år nyvalg 

   

Revisorer:   

Ivar Hebnes        1 år gjenvalg  

Johnny Fredvik  1 år nyvalg         

 

Ledelsesfaglig forum:   

Kai Killerud       leder  Ikke på valg   

Finn Sandberg      medl   Ikke på valg 

Ragnhild O. Steigen    medl   2 år nyvalg 

Fredrik Horne            medl   2 år nyvalg 

 

Miljøgruppe:   

Parul Khandelwal    leder   1 år gjenvalg   

Pia Weider     medl   Ikke på valg   

Rune Lian        medl   2 år nyvalg  

Ulf Moltu        medl   2 år nyvalg 

 

Ildsjelprisen for 2018 

Terje Amundsen fortalte at avdelingens ildsjelpris kan deles ut til en person som har gjort en 

spesielt stor innsats på et område som ligger innenfor avdelingens prioriterte oppgaver. 

Ildsjelprisen består av et diplom og 10.000 kr. Ildsjelprisen ble tildelt Jan-Oscar Sørsdahl for 

sin ekstraordinære innsats for langtidsledige medlemmer.  

Jan-Oscar Sørsdahl takket for oppmerksomheten. Han påpekte at selv om det nå ser ut til å 

være en bedring i arbeidsmarkedet så er det mange (og et økende antall) langtidsledige som 

har det meget vanskelig. Jan-Oscar rettet en henstilling til alle tilstedeværende og årsmøtet 

om å støtte opp om tiltak for langtidsledige og gi tips og innspill til styret til Tekna Stavanger 

avdeling og distriktskontorleder Ilse Ros.  

 

Teknologipris 2017 

Teknologipriskomiteen v/leder Faisal Dahman delte ut avdelingens Teknologipris for 2017 til 

Visco AS for visualiseringsutstyret VCOG. Prisen besto av et diplom og et akryl av Pia 

Myrvold. Leif Einar Eide mottok prisen på vegne av firmaet og presenterte bedriften. 

  

Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig middag på Ostehuset.  

 

2. mars 2018. Referenter: Jan-Oscar Sørsdahl/Ilse Ros 

 

 

Terje Aas Warland     Solveig Hammonds  




