
 

 

 
 

Årsmøtedokumenter 

Tekna Drammen avdeling 

 
Velkommen til det 108. ordinære årsmøtet 

for Tekna Drammen avdeling 

20. mars 2023 kl. 18:00 

 
    Innhold årsmøtedokumenter: 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Side 1 av 1 

 

Agenda 

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20.03.23 

Agenda 

1. Åpning   

a. Godkjenning av innkalling   

b. Godkjenning av dagsorden   

c. Valg av ordstyrer  

d. Valg av protokollfører  

e. Valg av to medlemmer som protokollunderskrivere  

f. Registrering av stemmeberettigede medlemmer  

 2. Foreningens virksomhet i 2022   

a. Gjennomgang av årsberetning ved leder Isabelle Strømme   

b. Gjennomgang av regnskap ved kasserer Paal Wollert Johansen  

c. Revisjonsberetningen 

 3. Vedtekter   

 Ingen vedtektsendringer 

4. Budsjett og prioriterte oppgaver 2023   

a. Gjennomgang av budsjettet ved leder og kasserer   

b. Avdelingskontingent – foreslås holdt uendret 

c. Styret informerer om prioriterte oppgaver for 2023   

5. Innkomne saker   

Ingen innkomne saker 

 6. Valg   

a. Nytt styre – leder, nestleder, kasserer og inntil fire styremedlemmer 

b. Fire representanter til R-møtet 2023 samt varaer  

c. Neste års valgkomité og leder av komiteen  

d. Neste års revisorer  

Møte: Årsmøte Tekna Drammen avdeling 

Møtedato: 20.03.23 





     



 



 

Folkeregisteradressen er utgangspunktet, men medlemmer kan selv velge 

avdelingstilknytning. 

Medlemstall 1/1-2022 2 556

Nyinnmeldte 104

Studentoverganger 41

Fra andre avdelinger 80

Sum tilgang 225

Til andre avdelinger 136

Utmeldt/strøkne/døde 55

Sum avgang 191

Netto tilgang 34

Medlemstall 31/12-2022 2 590







 

Styret møtes hver måned, unntatt i juli. En veksling mellom fysiske møter og møter 

på Teams har vært effektivt og praktisk.  

Teknas Teams-løsning Teams for Tillitsvalgte ble introdusert for en tid tilbake og 

utvides med stadig flere funksjoner. Ikke minst gir den styret rask tilgang til Tekna-

informasjon, inkludert statistikk, evalueringer, skjema for søknad om samfunnsmidler 

og kontakt med tillitsvalgte utenfor egen avdeling. 

Representasjon på sentrale arrangementer og kurs 

• R-møtet i 2021 ble avviklet digitalt, men alle representantene ble invitert til en 

faglig og sosial samling i Oslo i slutten av mai. Blant temaene var fremtidens 

arbeidsliv og hvilke muligheter teknologi kan skape, det siste formidlet gjennom 

innslag fra åtte bedrifter med spenstige satsinger. Egil Trømborg og Paal Wollert 

Johansen representerte Tekna Drammen avdeling. 

• Isabelle Strømme og Aneta Knoll representerte avdelingen på Teknas 

Avdelingsledermøte i Oslo i oktober.  

• Isabelle Strømme og Paal Wollert Johansen deltok fra avdelingsstyret på 

Hovedstyrets dialogmøte i Sandefjord i november. Representanter fra 

Hovedstyret reiser til samlinger i ulike deler av landet for å få innspill fra de 

tillitsvalgte på aktuelle saker. Denne gangen var revisjon av Teknas 

foreningspolitiske mål et viktig tema. Alle med Tekna-verv fra Buskerud, 

Vestfold, Telemark og Østfold hadde muligheten til å delta på dette møtet. 

• Flere i styret benyttet sjansen til å delta på Teams-opplæring for tillitsvalgte. 



https://www.tekna.no/ung-i-arbeidslivet/




 

 









 

Økonomi – oppsummert 

Avdelingen har i 2022 fått inn kr. 544.062,- i medlemskontingent og gått med 

underskudd på kr. 34.370,- Likviditeten er særs god, med kr. 1.318.459,- på konto.   

Regnskap vs. budsjett 

  Regnskap 2022  Budsjett 2022  

Medlemskontigent     544 062    520 000  

Attraktive faglige og sosiale nettverk            -524 101   -470 000  

 - Faglige arrangement i regi av avdelingsstyret  -92 598    -200 000  

 - Sosiale arrangement i regi av avdelingsstyret  -389 892    -200 000  

 - Arrangement i regi av Tekna Ung  -41 611    -70 000  

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsvalgte  -18 613    -25 000  

 - Årsmøte  -18 613    -25 000  

Drift av avdelingen, inkludert styremøter  -29 203    -55 000  

Diverse   4 438    -5 000  

Digitale nasjonale fellesarrangementer  -10 953   -15 000   

Årsresultat  -34 370  -70 000  

Status     4-jan-23  31-des-21  

Bank        1 318 459     1 352 828  

Resultat                       -34 370  

Sum        1 318 459     1 318 459  

Revisors beretning  

1. Bilagene er kontrollert og funnet i orden.   

2. Bankbeholdningen er kontrollert og funnet i orden.   

    Beholdningen pr. 04.01.2023 er kr 1.318.459   

 Årets underskudd er på kr 34.370 

4. Styret har tilsammen brukt kr 29.203  

Med overstående merknader anbefales regnskapet godkjent.   



• Synliggjøre Tekna i Drammen og omegn 

• Delta på sentrale og regionale møter 

• Jobbe aktivt med å vekke interessen for 
realfag hos barn og unge 

• Fremme viktigheten av å ha teknisk og 
naturvitenskapelig kompetanse for å skape 
arbeidsplasser og for å løse og forebygge 
miljøproblemer 

• Bidra til at teknologenes og teknologiens 
betydning blir forstått, verdsatt og benyttet 
gjennom arrangementer i Tekna-regi. 

• Være en møteplass for de tillitsvalgte i 
regionen og anerkjenne innsatsen de gjør 

• Fortsette å bidra til det felles digitale tilbudet

• Støtte Tekna Ung og imøtekomme 
nyutdannede arbeidstakere 

• Arrangere ulike foredrag og sosiale 
møteplasser tilpasset aldersspennet i 
medlemsmassen 

• Bruke den gode økonomien avdelingen har til 
bl.a. å tilby profilerte foredragsholdere

• Etablere kontakt med Waterhole Drammen

• Tilby kurs og arrangementer som gir 
medlemmene relevant innsikt både knyttet 
til arbeidslivet og andre områder 

• Tilby arrangementer med økt fokus på 
bærekraft 

• Oppfordre og utfordre lokalt næringsliv på å 
møte miljøutfordringene 

• Tenke bærekraft i drift av avdelingen og i 
arrangementer  



KOSTNADER  

Budsjett 2023  

Inntekter  

Budsjett 2023  

Utgifter  

Medlemskontigent  540 000     

Attraktive faglige og sosiale nettverk     470 000  

 - Faglige arrangement i regi av avdelingsstyret     200 000  

 - Sosiale arrangement i regi av 

avdelingsstyret/festkomité     250 000  

 - Arrangement i regi av Tekna Ung     70 000  

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsvalgte     25 000  

 - Årsmøte     25 000  

Drift av avdelingen, inkludert styremøter     55 000  

Diverse kostnader     5 000  

Digitale nasjonale fellesarrangementer     15 000  

Sum kostnader     620 000  

         

Årsresultat  -100 000     
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Notat 

Valgkomiteens innstilling  

Valgkomiteens instilling til styre i Tekna Drammen avdeling fra 20.03.2023 er 

som følger (nye roller eller nye medlemmer er markert med fet skrift): 

  Nåværende styre Nytt styre 

Leder Isabelle Strømme Isabelle Strømme 

Nestleder Anders Ekberg Nymark Aneta Monika Knoll 

Kasserer Paal Wollert Johansen Paal Wollert Johansen 

Styremedlem Johan Fredrik Sandberg Johan Fredrik Sandberg 

Styremedlem Marcus Byström Marcus Byström 

Styremedlem Torbjørn Sørsdahl Torbjørn Sørsdahl 

Styremedlem Aneta Monika Knoll Marta Pawlowska 

  

Kandidater til valgkomité, revisorvervene og R-møterepresentanter inkl. varaer 

vil bli presentert på årsmøtet. 

 



 

 
 
 
 V e d t e k t e r  
 
 f o r  
 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Drammen avdeling  
 
 
 
 
 
§ 1 Formål 

Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.   
 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles på 
det lokale plan. 
 

§ 2 Mandat og omfang  
 
2.1. Mandat 
Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt 
arbeid. 
 
Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører 
medlemmene på det lokale plan.  
 
Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna 
underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og 
opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal bidra 
til å nå målene i Teknas handlingsplan. 
 
Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger 
danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget og 
Faglig årsmøte. 

 
2.2 Omfang 
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 
forening i kommunene Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Lier, 
Modum, Nesbyen, Ringerike, Sigdal, Øver Eiker og Ål i Viken fylke. 
 

§ 3 Organisasjon 
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8. 
 
3.1 Årsmøte 
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: 
 

▪ godkjenne innkalling og dagsorden 
▪ velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 
▪ registrere stemmeberettigede medlemmer 
▪ behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 

▪ behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver 
▪ fastsette avdelingens kontingent 



▪ behandle styrets forslag til budsjett 
▪ behandle saker som er lovlig innmeldt 
▪ foreta valg, som angitt nedenfor 

 
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret kan beslutte at årsmøtet 
avholdes digitalt dersom styret finner at dette er nødvendig eller hensiktsmessig. 
 
Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for 
medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til 
behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og 
saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med 
elektronisk kunngjøring. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og 
minst 15 av medlemmene møter. 
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves 
av minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og 
sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på 
hensiktsmessig måte for medlemmene minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet. 
 
Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens 
medlemmer og Teknas generalsekretariat.  
 
Valg 
Årsmøtet velger et styre for avdelingen. Leder, nestleder og kasserer samt inntil fire 
styremedlemmer velges i nevnte rekkefølge, og alle velges for ett år. Det er også 
anledning til å velge inntil to varamedlemmer. Alle medlemmer er pliktig til å motta 
valg, jf. Teknas lover § 6. 
 
Årsmøtet velger to revisorer og valgkomité. Funksjonstiden er ett år. 
 
Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. 
Teknas lover § 14. 

 

Vedtak 
Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På årsmøtet kan 
det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen. 
 
Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er 
angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5. Også styremedlemmer 
har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre fremgangsmåte av ordstyrer. 
Om nødvendig foretas loddtrekning. 
 
Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til et 
annet medlem. Hvert medlem kan kun ha to fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen 
stemme. 
 
3.2 Styret 
Avdelingens styre består av leder, nestleder, kasserer og inntil fire øvrige 
styremedlemmer. Det er i tillegg anledningen til å velge inntil to varamedlemmer. 
 
Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. 
 
Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført 
arbeid i valgperioden. Styret skal orientere medlemmene om sin virksomhet. 
 



Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med regnskap 
om forrige års virksomhet, jf. Teknas lover § 12. 
 
Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i styret 
med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til 
stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 
 
Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret kan 
søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for distriktskontorene. 
 

§ 4 Økonomi 
Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og 
behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas 
lover § 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse. 
 

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning 

For endringer i vedtekter må skriftlig forslag være brakt inn for styret senest en 
måned før et årsmøte for å kunne bli behandlet på dette. For endringer i 
vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal 
være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må godkjennes av Teknas 
hovedstyre for å være gyldig.  
 
Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med 
samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to 
påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et 
ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære 
årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt 
av Teknas hovedstyre. 
 

-----o0o----- 

 
Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 17.03.2021 og godkjent av Teknas 
hovedstyre 06.05.2021 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser 
vedtekter vedtatt av årsmøtet 2020 [11.03.2020] og godkjent av Teknas hovedstyre 
05.06.2020. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må 
godkjennes av Hovedstyret. 
 

--------ooo0ooo-------- 
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