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11. januar 2018 

 
Til våre medlemmer 

 
Styret i Tekna Bodø avdeling ønsker alle medlemmer et godt nytt år, og ser frem til et godt  

samarbeid i året som kommer.  Her er noe informasjon blant annet om kommende aktiviteter 

 

1. Status 

Som vel alle har fått med seg er det svært mange og store prosjekt og utviklingsoppgaver under utvikling 
og på gang innen våre fag- og interesseområder i Bodø og Salten for øvrig.  Vi i styret har blant annet på 
denne bakgrunn funnet det riktig og viktig at vi i avdelingen kommer mer på banen for å delta i denne ut-
viklingen, og har også støtte fra Tekna sentralt for dette.   

Styret som ble valgt på forrige årsmøte har derfor lagt ganske ambisiøse planer for å gjøre Tekna mer syn-
lig både i forhold til våre medlemmer og til lokalsamfunnet.  Det er i denne forbindelse planlagt en særlig 
særlig innsats i 2018 der det legges opp jevnlige faglige møter om dagsaktuelle temaer som både kan 
være interne medlemsmøter og åpne møter.  Videre en egen teknologifestival for barn og ungdom, samt 
en større konferanse for å presentere de spennende muligheter vi har å tilby innen våre fagområder i 
Bodø og Nord-Norges for et nasjonalt og internasjonalt publikum.  For å få gjennomført disse oppgavene 
er en i ferd med å innlede nært samarbeid med Tekna sentralt og andre avdelinger, samt flere private, 
offentlige og frivillige organisasjoner.  

Imidlertid er avdelingens styre noe redusert på grunn av flytting i løpet at året.  Det vil derfor bli lagt frem 
for kommende årsmøte en utvidelse av styret tillegg til de som er gått ut, og som er på valg.  Vi er derfor 
avhengig av å få rekruttert nye og flere av våre medlemmer for å delta aktivt både i styrefunksjoner og 
øvrige oppgaver for å få gjennomført de planer som er lagt.   

 

2. Bistand fra våre medlemmer 

Avdelingen har nå nærmere 400 medlemmer, og vi ser behov for at flere engasjerer seg i arbeidet med å 
gi gode sosiale of faglige tilbud til medlemmene.  Vi har derfor følgende henstilling til dere: 

Nye styremedlemmer 

Vi trenger minst 5 forslag til nye kandidater til kommende års styre.  Har du lyst til å delta i styret, 
eller har du forslag på andre medlemmer du mener kan være aktuelle, så meld inn forslag til valgko-
miteen snarest. 

 
Andre frivillige 

Vi søker etter medlemmer som er villig til å bidra med gjennomføring av faglige og sosiale arrange-
menter i forbindelse med medlemsmøter, kurs/konferanser eller andre sammenkomster. 

Vi ber også om tips til spennende prosjekt innen ditt fagfelt eller innen din bedrift eller arbeidsplass 
som kan være interessant for Tekna’s medlemmer, og som kan være tema for et møte, bedriftsbesøk 
eller lignende. 

Har du tid og anledning til å engasjere det litt for fellesskapet, ta gjerne kontakt med styreleder eller 
annet styremedlem snarest - eller møt opp på medlemsmøtet 12. februar 2018 (etter møtet om «Ny 
by – Ny flyplass») for å få vite mer.  
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3. Kommende arrangement  

Vi er i ferd med å inngå samarbeid med andre organisasjoner om arrangement som kan være av interesse 
for våre medlemmer, og som også kan bidra til at vi blir med synlige som interessant organisasjon og sam-
arbeidspartner i prosjekt og aktiviteter initiert av andre.  Vi vil derfor ta med i oversikten arrangement 
som organiseres av andre, og som kan være interessant for våre medlemmer og begynner med: 

 

Tirsdag 30.01.18 08:30  Seminar «Droner i Norge 2018»  Stormen, Storsalen  

Arrangeres i regi av Bodø kommune. Konferansen skal spesielt informere petroleumssektoren og sjømat-
næringen om anvendelsesmuligheter knyttet til ubemannende luftfartøyer.  

Vi anbefaler at alle som har interesse av seminaret deltar, også for å vise interesse for samarbeid med de 
øvrige aktører fremover.  Deltakeravgift er 800 kr. 

Nærmere informasjon og påmelding:  https://dronerinorge.no  

 

Mandag 12.02.18 17:00 Seminar «Ny by – Ny flyplass»  Scandic Havet Hotel, Bodø   

   19:00 Medlemsmøte 

Vi har invitert de viktigste nøkkelpersonene for prosjektet «Ny by – ny flyplass» og tilliggende prosjekt for 
å få et overblikk over hva som skal skje videre i forbindelse med flytting av rullebanen, arealdisponering, 
førerløse brøytebiler, fjernstyrte kontrolltårn m.v.    

Seminaret vil bli etterfulgt av et medlemsmøte med servering og diskusjon om hvordan Tekna kan bidra i 
denne utviklingen, blant annet ved å komme i inngrep med de pågående prosesser.  Dessuten orientering 
og diskusjon om egne planlagte aktiviteter fremover, blant annet «Teknologifestival 2018» 

Egenandel (servering) 50 kr. 

 

Torsdag 08.03.18 18:00 Årsmøte 2018 – Forvarsel  Bådin bryggeri, Breivika, Bodø   

Vi ber medlemmene merke seg dato og sted for årsmøtet, og minner om at eventuelle saker som ønskes 
behandlet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet - dvs. 8. februar 2018.   

Vi ber også om at forslag til kandidater til neste års styre sendes valgkomiteen snarest. 

Etter møtet inviteres til ølsmaking med servering av mat.  100 kr. i egenandel for de som deltar på denne. 

Endelig innkalling vil bli sendt ut i innen 22. februar, og saksdokumenter bil bli lagt ut på Tekna Bodø av-
deling sin webside. 

 
     
    Kontakter valgkomite: 

Stian Elstad   stian@firstscandinavia.org  95 11 91 27 
Lise Skotnes    Lise.Skotnes@norconsult.com   

    Kontakter styret:  

Per Strømhaug, leder  perstromhaug@gmail.com   41 50 30 31 
Siri Anne H Strand, nestleder sirianne.strand@gmail.com   95 89 08 18 
Marion Svendsen   masven@vegvesen.no   90 75 42 62 
Erika Nilsson    erika_nil84@hotmail.com   94 80 02 39 

 Sofya Rakitina    sontjik@hotmail.com   48 14 86 06 
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