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Prioriterte oppgaver for 2021 
Tekna Molde avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles i Romsdalsregionen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på 
Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas handlingsplan 2019–2020, Teknas 
foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. 
 
2020 ble preget av Koronapandemien, og aktivitetsnivået ble dertil lavt. 2021 ser 
også ut til å bli påvirket, i alle fall for første halvdel av året. Vi velger likevel å 
videreføre planen vi ikke fikk gjennomført i 2020 til 2021, i håp om å kunne 
gjennomføre noe lokal aktivitet. 
 

Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 
Tekna Molde avdeling vil i løpet av året forsøke å arrangere flere faglige møter i form 
av temaseminar, bedriftspresentasjoner og lignende. Noen av arrangementene vil 
være i egen regi, mens noen i regi av de andre avdelingene i fagrådet for Møre og 
Romsdal. 
 
Arrangement Arrangør Tidspunkt 
Medlemskurs Molde avd. April 
Bedriftspresentasjon Molde avd. September 
Medlemskurs med middag Molde avd. Oktober 

 

Partner i arbeidslivet 
Tekna Molde avdeling vil følge opp den tråden med å tilrettelegge for etablering av 
flere bedriftsgrupper. Avdelingen ønsker bedriftsgrupper i alle virksomheter som er 
store nok til å ha dette. 
 

Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 
Tekna Molde avdeling har de siste årene fokusert på First Lego League som 
satsningsområde. Dette anser vi som et konsept som treffer barn/unge i en alder som 
har stor nytte av teknologi i praksis. Molde kommune har nå vedtatt at dette skal 
inngå som en obligatorisk del i skolen. Tekna har vært sterkt representert som 
dommere i dette arrangementet slik at vi i tillegg har god mediedekning. 
Vi vil arbeide for å plassere prosjektlederansvaret for First Lego League i kommunen, 
med avtale om at Tekna stiller med dommere. Vi arbeider også med å få etablert et 
Newton-rom i byen, og få kommunen til å garantere for driftsmidler til dette. Det vil gi 
et økt realfagstilbud til skolene i regionen. 
 
 

Arrangement Tidspunkt 
Innflytterdagen September 
First Lego League November 
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Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 
Tekna Molde avdeling vil også i år gjenta suksessen med de etablerte 
arrangementene juletrehogst og juleølsmaking. Dette er arrangement som lett treffer 
medlemmer og som har vært enkle å arrangere. Dato for juleølsmakingen er allerede 
satt, første fredag i desember, 03.12.21, på Tapp & kork. 
Kjemisk juleverksted har også vært en suksess hos den yngre garde og gjentas. 
 
Utover dette har styret deltatt med stand på innflytterdagen. Dette ser vi på som en 
fin måte å komme i kontakt med nåværende medlemmer (både aktive og passive), 
samt potensielle medlemmer. 
 

Arrangement Type arrangement Tidspunkt 

Soppkurs Tekna September 
Innflytterdagen Tekna September 
Kjemisk juleverksted Tekna Desember 
Juleølsmaking Tekna ung Desember 
Juletrehogst Familie Desember 

 
 
 

Andre prioriterte oppgaver 
Tekna Molde avdeling har engasjert seg for å få et Newton-rom til byen. Vi jobber 
med kommunen for å prøve å få kommunen til å ta på seg driftsansvaret. Vi ser dette 
som en mulighet for å kombinere drift av Newton-rom med prosjektlederansvaret for 
First Lego League i regionen. 
 
Videreutvikling av det digitale tilbudet til medlemmene fra Teknas avdelinger er også 
et område avdelingen vil bidra til, og det er lagt inn et bidrag på 3% av avdelingens 
medlemskontingent som støtte til å opprettholde og videreutvikle dette tilbudet. 
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Budsjett for 2021 
Budsjettet for 2021 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver.  
 
Note Inntekter 2 021 

 Kontingenter 62 500 
 Samfunnsmidler 50 000 

1 Egne arrangementer 20 000 
 Sum inntekter 132 500 
   

 Kostnader  
3 420 - Sosiale arrangementer 49 000 
2 430 - Realfagopplæring 50 000 
4 500 - Styrets utgifter 20 000 

 600 - Driftskostnader 10 000 
 Sum kostnader 129 000 
   

 Renteinntekter bank 10 
 800 - Finans 10 
 Totalt resultat 3 510 
   

   
 Disponering av overskudd:  
 Tillegges kapitalkonto 3 510  

 Sum disponert 3 510  
   

   
1. En del arrangementer vil ha egenandel. Dette gjelder ikke medlemskurs 

levert av Tekna. 

2. FLL og fagrådskonferansen  
3. Se egen tabell  
4. Styremøter, årsmøte og 3% bidrag til sentrale digitale arrangement. 
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Årshjul for Tekna Molde 
2021  kr        49 000,00  

Periode Aktivitet  Kostnad  
April Medlemskurs  kr                       -    
Mai Sosialt arrangement  kr          5 000,00  
August Fagrådssamling  kr          6 500,00  
September Soppkurs?  kr          1 500,00  
September Innflytterdagen  kr          6 000,00  
Oktober Sosialt arrangement  kr          5 000,00  
Oktober Avdelingsledermøte  kr                       -    
Oktober Tekna Ung Landssamling  kr                       -    
November Medlemskurs  kr                       -    
November FLL  kr          5 000,00  
Desember Kjemisk juleverksted  kr          6 000,00  
Desember Juleølsmaking  kr          4 000,00  
Desember Juletrehogst  kr        10 000,00  
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Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 31. januar 2020 og godkjent av Teknas hovedstyre 

26.03.2020 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av årsmøtet 29 

mars 2013. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av 

Hovedstyret. 

 

Vedtekter for 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Molde 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 Molde, Vestnes, Rauma, Aukra, og Hustadvika kommuner i Møre og 
Romsdal fylke. 

§ 3 Organisasjon 
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8. 

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 
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Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 31. januar 2020 og godkjent av Teknas hovedstyre 

26.03.2020 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av årsmøtet 29 

mars 2013. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av 

Hovedstyret. 

 

 behandle eventuelle foreningspolitiske saker 
 behandle eventuelle andre 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. 

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, eventuelt med varamedlemmer. Lederen 
velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er 
normalt to år. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig 
til å motta valg, jf. Teknas lover § 6. 

Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. 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. 
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Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 31. januar 2020 og godkjent av Teknas hovedstyre 

26.03.2020 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av årsmøtet 29 

mars 2013. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av 

Hovedstyret. 

 

Styret 
Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er i 
tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer. 

Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. 

Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført 
arbeid i valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. 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 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsberetning for 
Tekna Molde avdeling 

 
2020 
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Styrets årsberetning for 2020 
Avdelingslederen har ordet 

 
Annerledesåret 2020. 
Året 2020 skulle være året hvor vi skulle hvile på laurbærene etter et vel 
gjennomført jubileumsår, og hvor vi hadde planer om å få til nye spennende 
arrangement for medlemmene våre. Vi rakk å gjennomføre et flott årsmøte før 
regjeringen stengte landet i mars. Der sto vi da, uten mulighet til å få gjennomført 
våre planlagte arrangement. Etter hvert kom Tekna sentralt, og avdelingsutvalget, 
på banen med digitale arrangement åpen for alle medlemmene. Avdelingen valgte 
å bidra økonomisk til dette på lik linje med de andre avdelingene. 
Vi så også på potensielle digitale arrangement som kunne gjennomføres på lokal 
basis, men så at dette ble krevende å få til. Samtidig fikk vi tilbakemeldinger om at 
de sentrale digitale arrangementene hadde stor oppslutning. 
Tekna sentralt har arbeidet intenst for å tilby både tillitsvalgte og medlemmer et 
godt digitalt tilbud. Teams for tillitsvalgte er innført, og gir avdelingsstyret et digitalt 
arbeidsrom hvor vi kan samhandle og lagre informasjon. 
Fra 2020 har avdelingen også valgt å legge regnskapsførselen til Tekna sentralt. 
Dette gjør at vi sikrer oss at alt rundt regnskap blir håndtert slik regelverket krever. 
 
Som tidligere år opprettholdt vi fokus på satsingen mot barn og unge gjennom First 
Lego League. Dette er en investering i fremtidens medlemmer, samt en satsning 
som gir profilering av organisasjonen lokalt. Planen for 2020 var å flytte 
prosjekteierskapet fra Tekna til Molde kommune. Ansvarlig person i kommunen ble 
funnet, og håpet var å kunne gjennomføre full opplæring gjennom høstens 
arrangement. Her kom vi ikke helt i mål på grunn av pandemien. Planen for 
gjennomføring ble revidert nesten ukentlig, i hovedsak med mål om å få 
gjennomført fysisk konkurranse. Dette viste seg til slutt ikke gjennomførbart, og vi 
endte med en digital konkurranse hvor dommerne satt samlet og de enkelte lag 
presenterte sine prosjekt digitalt. Selve robotkonkurransen ble gjennomført ved at 
dommerne reiste rundt til den enkelte skole og kjørte konkurranse for hvert lag. 
 
Arbeidet med Newtonrom har blitt nedprioritert i 2020, men vil bli fortsatt med 
i 2021. 

 
 
Bjørge Stavik 
Leder Tekna Molde avdeling 
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Avdelingen 
Tekna Molde avdeling består av Teknas medlemmer i Molde, Vestnes, Rauma,  
Aukra og Hustadvika i Møre og Romsdal fylke. 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 
lokalt. 

 
 
 

Per 31.12.2020 hadde avdelingen 448 medlemmer, mot 415 året før. Det har dermed 
vært en vekst på 8,0 %. Avdelingen fikk 45 nye medlemmer, hvorav 22 var 
nyinnmeldte, 8 var overgang fra studentmedlemskap og 15 var innflyttere/overgang 
fra andre avdelinger. Avgangen var på 12 medlemmer, hvorav 5 meldte flytting til 
annen avdeling og 7 ble registrert som utmeldt/strøket/døde.  

 
27.9 % av avdelingens medlemmer er kvinner. 38,4 % av avdelingens medlemmer er 40 
år eller yngre. 46 medlemmer er  pensjonister. 
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Styret og tillitsvalgte 
Styret i Tekna Molde avdeling har i 2020-2021 bestått av Bjørge Stavik, Lene 
Johansen, Anne-Sofie Krakeli, Thomas Hannasvik og Torun Schønning. Styret har 
hatt 2 styremøter i perioden. 

 
Styremøtene dette året hatt som funksjon å se på muligheter for aktivitet ut 
fra situasjonen. 

 
Bjørge har deltatt på avdelingsledermøtene, og ble i oktober valgt inn som medlem i 
avdelingsutvalget. 

 
Valgkomitéen har i perioden bestått av Kine Barbala (leder) og Thomas Aurdal. 

 
Revisorer for perioden var Ole Magnus Hjellset og Hallvard Matheson Rangnes. 
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Aktiviteter i 2020 
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 
Teknas overordnede strategi, Tekna 2020. 

 
Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 
Stresshåndtering med psykolog Berge 
Kurset ble avholdt i slutten av september, 18 deltakere fikk oppleve psykolog Jan 
Martin  Berges inspirerende kurs. 

 
Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 
For å synliggjøre Teknas satsing innen realfag og teknologi, har avdelingen satset på 
First Lego League. Dette er et arrangement som henvender seg til barn og unge i 
alderen 10-16 år gjennom et 8 ukers skoleprosjekt. Arrangementet var i år 
utfordrende, da pandemien medførte nesten kontinuerlig endring av planene. 
Vi forsøkte i det lengste å få til et fysisk arrangement, men endte til slutt med at 
lagene kjørte sine presentasjoner via Teams fremfor et samlet dommerpanel. 
Robotkonkurransene ble gjennomført lokalt på skolene med omreisende dommere. 
Opprinnelig plan for året var også å flytte prosjektlederansvaret til FLL over til Molde 
kommune, slik at vi kan sikre mer kontinuitet og eierskap i kommunen. Pandemien 
har gitt oss utfordringer på dette området, men arbeidet er i gang og søkes fullført i 
2021. 
Newtonrom-arbeidet har også stanset opp på grunn av pandemien, men vil også bli 
fulgt opp. 

 
Kjemisk juleverksted 
Det ble i år tilbudt digitalt kjemisk juleverksted, organisert sentralt og med samlet 
påmelding for alle medlemmer. 

 
Bidra til å løse samfunnets utfordringer 
Avdelingen har ikke arrangert debattmøter el.l. med temaer som infrastruktur, 
lønnspolitikk etc. 
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Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 
Pandemien har dessverre bidratt til at vi ikke har klart å gjennomføre noen fysiske 
arrangement i år. Vi har kontinuerlig vurdert situasjonen og håpt i det lengste at vi 
skulle klare å få til noe, men situasjonen har ikke tillatt noen arrangement. 

 

Økonomi 
Fra 2020 har vi gjort en endring på økonomistyringen i avdelingen. Vi har byttet 
bankforbindelse fra Sparebanken Møre til DNB, og lagt regnskapsføringen til 
generalsekretariatet i Tekna.  
På grunn av pandemien har aktiviteten vært fraværende, med det resultat at 
pengebruken også har vært lavere enn planlagt. Dette er ikke negativt, da jubileet i 
2019 gjorde et godt innhugg i egenkapitalen. 
For å bøte på manglende lokale arrangement har avdelingen, sammen med de andre 
avdelingene, bidratt til å få gode sentrale digitale arrangement. Disse har hatt god 
deltakelse og virker å være populære.  

 
Det kommende året blir nok preget av fortsatt pandemi, men vi forsøker å få til 
aktivitet så snart samfunnet tillater det. 

 
Vedlagt er regnskap med fotnoter for 2020. 
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 Tekna Molde avdeling 

 Årsregnskap 2020 
   

Note Inntekter 2 020 
2 Kontingenter 55 516 

 Samfunnsmidler 44 261 

 R-møtet 2019 10 000 

 Juleølsmaking 375 

 Sum inntekter 110 152 

   
 Kostnader  
 Juleølsmaking 6 300 

 420 - Sosiale arrangementer 6 300 

 Sponsing FLL 44 261 

 430 - Realfagopplæring 44 261 

 Årsmøte 17 135 

 Styrearbeid 1 267 

 500 - Styrets utgifter 18 402 

 Gaver 344 

 Bank- og kortgebyr 4 

 600 - Driftskostnader 348 

 Sum kostnader 69 311 

   
 Renteinntekter bank 10 

 800 - Finans 10 

 Totalt resultat 40 852 

   
   

4 Disponering av overskudd:  
 Tillegges kapitalkonto 40 852  

 Sum disponert 40 852  
 

 Tekna Molde avdeling  
 Noter 31.12.2020  
   
1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og 

god regnskapsskikk i Norge. 
2. Pr. 31.12.20 har avdelingen 448,- medlemmer.   
3. Dette er løpende mellomværende med Tekna. 
4. Overskuddet tillegges egenkapitalen i sin helhet. 

   
 Egenkapital: pr. 01.01.2020 47 733 

 Overskudd 2020 40 852 

 Egenkapital pr. 31.12.2020 88 584 
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