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Prioriterte oppgaver for 2020 

Tekna Sogn og Fjordane avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter 

opprettholdes og utvikles i avdelingen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg 

på Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2020–2021, 

Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. 

 

 

 Økt rekruttering til Tekna-fagene 3000 

- Tekna Sogn og Fjordane avdeling vil profilere Tekna ved yrkesorientering på 
ungdomsskular/vidaregåande skular også ved å aktivere lokale medlemar til å 
delta. 
 

- Støtte opp om relevant høgare utdanning i fylket her under Høgskulen på 
Vestlandet og Havrom i Florø. 

  
- Fagskuleutdanning utover vidaregåande skule. 

 

 Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte  

- Tekna Sogn og Fjordane avdeling vil arbeide for god flyt av informasjon til 
medlemane ved hjelp av eiga heimeside under Tekna.no, Facebook og bruk 
av direkte e-post. 
 

- Arrangere årsmøte med overnatting på attraktive hotell. 
 

- Regionalt avdelingssamarbeid. Samarbeide med Årdal avdeling i samband 
med ulike arrangement på begge sider. Invitere representant frå styret i Årdal 
til vårt årsmøte.  

  

 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring  

- Tekna Sogn og Fjordane avdeling vil være arrangør eller medarrangør av 

møter/konferansar om aktuelle faglege og teknologiske saker 

 

- Tekna Sogn og Fjordane avdeling vil arrangere medlemskurs i regi av Tekna Sogn og 

Fjordane avdeling og Tekna sentralt. 

 

- Arrangere bedriftsbesøk 

 

 Bærekraftig samfunn  

- Sette dagsorden i viktige saker innanfor næringsutvikling, samferdsle og 
infrastruktur i fylket. 
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Budsjett for 2020 
Budsjettet for 2020 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. 

 

INNTEKTER  Budsjett 2020 

Avdelingskontingent  70515 

Renter                       300 

Egenandel arrangementer  5000 

Tilskudd (søknader/sponsing)  20000 

Sum inntekter  95815 

   

KOSTNADER  Budsjett 2020 

   

Økt rekruttering til Tekna-fagene  10000 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode 

tillitsvalgte 

 45000 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring  25000 

Bærekraftig samfunn  5000 

Drift av avdelingen, inkludert styremøter  10300 

Diverse kostnader  500 

Disponibelt  15 

Sum kostnader  95815 

 


