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Styrets årsberetning for 2021 

Avdelingslederen har ordet 
 
Styret hadde ved starten av året planlagt å gjennomføre en rekke arrangementer, for 
eksempel familiedag, sosialt treff etter sommerferie, julearrangement og kombinert 
faglig og sosialt arrangement i samarbeid med Tekna Sunnhordaland. Årsmøtet 
godkjente et budsjett basert på dette. Dessverre ble 2021 nok et år der mulighetene 
for sosiale arrangement ble begrenset. Årsberetningen viser at vi likevel fikk 
gjennomført noen vellykkede treffpunkt for medlemmene i 2021. Tusen takk for 
innsatsen til styremedlemmene som har bidratt gjennom året og til dere vi har møtt 
på årets arrangementer. 
 
Vi har foreslått et godkjent budsjett for 2022 som gir rom for mange spennende 
arrangementer så lenge smittesituasjonen lokalt tillater dette, og styret håper å treffe 
mange nye og gamle Tekna medlemmer i løpet av året. To år med pandemi har gitt 
foreningen mer erfaring i digitale møteplasser og ved behov vil vi forsøke å legge til 
rette for digitale alternativer der dette er mulig. 
 
Takk for tilliten som styreleder i 2021.  
 
 
 
 
Guro Marlene Mathisen 
Leder Tekna Haugaland avdeling 
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Avdelingen 
 
Tekna Haugaland avdeling består av Teknas medlemmer i kommunene Haugesund, 
Suldal, Sauda, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Sveio og Etne i Rogaland og 
Vestland fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes 
og utvikles lokalt.  
 
Per 31.12.2021 hadde avdelingen 606 medlemmer, mot 853 året før. Det har dermed 
vært (en medlemsvekst / en tilbakegang i medlemstallet) på 6,2 %. Tekna hadde i 
2021 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 6,9 %. Avdelingen 
hadde en nettovekst på 53 medlemmer, hvorav 42 var nyinnmeldte og resten var 
innflyttere. Avgangen var på 7 medlemmer, og i tillegg flyttet 27 medlemmer. 
 
Ca. 27 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen 
er 44,9 år. Ca. 33,8 % er 37 år eller yngre. 
 
91,4 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 72,8 % i privat 
sektor (inkludert Spekter), 6,7 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 
8,2 % i statlig sektor. 0,7 % er selvstendig næringsdrivende, og 1,5 % har ukjent 
arbeidsgiver/sektor. 
 

Styret og tillitsvalgte 
 
Styret i Tekna Haugaland avdeling har i 2021 bestått av Johnny Ødegård, Mette 
Berntsen, Andreas Høiland, Ida Vassmo Andersen, Andreas Lokna, Jens Kristian 
Sandvik Vedvatne og Guro Marlene Mathisen. 

Navn Verv / Ansvar / Posisjon Arbeidsplass 

Guro Marlene Mathisen Leder Hydro Aluminium 

Johnny Ødegård Nestleder & Kasserer Gasnor 

Mette Berntsen Styremedlem Aibel 

Andreas Lokna Styremedlem COWI 

Ida Vassmo Andersen Styremedlem Gassco 

Jens Kristian Sandvik Vedvatne Styremedlem COWI 

Andreas Høiland Styremedlem DeepOcean 

 
Styret har hatt 8 styremøter i løpet av året. 6 av disse har vært digitale og to fysiske. 
Styret har hatt sommer- og juleavslutning for sine tillitsvalgte.  
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Aktiviteter i 2021 
 
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i 
Teknas overordnede strategi, Tekna 2024. 
 
Avdelingens aktivitetsnivå var i 2021 preget av Covid-19 og delvis nedstengning av 
samfunnet og sosiale aktiviteter. Det godkjente budsjettet inkluderte flere planlagte 
aktiviteter, men flere av disse lot seg dessverre ikke gjennomføre innenfor gjeldende 
smittevernsregler. Totalt har det vært 293 deltakere på 6 gjennomførte arrangement. 
Et arrangement ble avlyst pga for få påmeldte, det var Digitalt Escape room som var 
planlagt i april. 
 
De aktivitetene som ble gjennomført er listet nedenfor  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Tekna Haugaland avdeling ønsker å være synlig på relevante arenaer hvor vi kan 
profilere Tekna som forening og øke medlemsveksten, men grunnet covid-19 ble det 
ikke anledning til å prioritere egne arrangement for dette i 2021. Tekna Haugaland 
har derimot vært synlig gjennom andre arrangement som for eksempel First Lego 
League og Høstferieklubben. 

 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

First Lego League ble gjennomført i 2021, og Tekna Haugaland bidro både med 
økonomisk støtte i form av samfunnsmidler og frivillige dommere. Styret opplever det 
som givende og meningsfylt å være bidragsyter til First Lego League og bidra til å 
inspirere barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. 
Nedenfor er det noen blinkskudd fra årets arrangement. 

ARRANGEMENTER 2021              ANT DELTAKERE 
Årsmøte i Tekna Haugaland avdeling 
Formidling som funker digitalt 
Peiling på vin med Ingvild Tennfjord  
Hvordan bygge nettverk 
Høstfest på Håndverkeren 
Førjulshygge på Snurrevarden Gård 

26 
55 
24 
14 
63 

111 
Totalt                                                             293 
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Tekna Haugaland fikk også i 2021 godkjent samfunnsmidler fra Tekna sentralt for å 
støtte høstferieklubb på Slaktehuset. Årets arrangement fikk navnet Teknolab, og ble 
en uke proppfull av kule aktiviteter. Det var med 25 barn fra 4. til 7.klasse, og 
prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Haugesund kommune. Tekna bidro med 
økonomisk støtte og innspill til aktiviteter i planleggingsfasen. Haugesund Sparebank 
bidro også med økonomisk støtte. Programmet for uken innehold blant annet; lage 
stinkbombe, lage lavalampe, besøk av «Circus science» fra Jærmuseet, en hel dag 
for å utforske vind og vindenergi, lage vulkan, undersøke fingeravtrykk og lage 
iskrem. Se vedlegg for høstferieklubben. Et veldig vellykket arrangement som vi 
håper Tekna Haugaland ønsker å fortsette å bidra til i årene som kommer.  
 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Styret hadde ved starten av året en ambisjon om å gjennomføre en rekke sosiale og 
faglige arrangementer i 2021, men ble som året før preget av begrensning i sosial 
aktivitet og nedstenging. Årsmøtet ble gjennomført digitalt for første gang og det var 
god deltakelse med hele 26 påmeldte. I andre halvår ble det mulighet for å treffes 
fysisk igjen og det ble arrangert vinsmaking, kurs, høstfest og familiedag før 
samfunnet ble nedstengt igjen i midten av desember. 

I september ble det arrangert vinsmaking, der Tekna medlemmer over hele landet 
hadde mulighet til å enten delta digitalt fra egen stue eller fysisk i sin avdeling. Tekna 
Haugaland møttes på Håndverkeren i Haugesund sentrum. Forfatter og vinjournalist 
Ingvild Tennfjord guidet de 24 deltakerne gjennom en sprudlende aften direkte fra 
Teknas studio i Oslo. 

Årets høstfest ble også arrangert på Håndverkeren i sentrum. Det var 63 påmeldte 
og flere deltakere trakk frem at det var veldig fint å endelig få anledningen til å 
samles igjen fysisk. Kvelden startet med underholdning fra Andre Ulveseter og 
deretter servert RS catering en nydelig middag.  



7 
 

Årets familiedag ble arrangert i starten på desember. Vi var 111 medlemmer med 
familie som møttes til førjulsstemning på Snurrevarden Gård på Karmøy. Her fikk vi 
hilse på dyra, mate de, hoppe i høyet, kjøre hest og kjerre, spise julegrøt, pynte 
pepperkaker og til og med hilse på fjøsnissen.  

 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Årsmøtet for Tekna Haugaland avdeling måtte dessverre gjennomføres digitalt i 
2021. Det var imidlertid god oppslutning om årsmøtet.  
Styret var representert på digitale formøter til R-møtet, digitalt R-møte i juni og på 
fysisk avdelingsledersamling i oktober. 

 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Tekna Haugaland arrangerte to medlemskurs i 2021.  
Formidling som funker digitalt ble arrangert digitalt i april, med 55 deltakere.  
«Hvordan bygge nettverk» ledet av Stein Wesenberg ble arrangert 7 oktober og fikk 
god tilbakemelding av de 14 som deltok. Her fikk vi innblikk i strategier for å bygge og 
vedlikeholde nettverket både privat og på jobb, og det var en god blanding av teori og 
praktiske øvelser.  
 

Bærekraftig samfunn 

Det var planlagt å gjennomføre en strandryddedag for medlemmer med familie i 
forbindelse med den nasjonale strandryddedagen 2021, og avdelingen fikk også 
godkjent samfunnsmidler i denne forbindelse. Dette ble imidlertid ikke prioritert i 2021 
pga lokal smittesituasjon. 
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Økonomi 
 
Godkjent regnskap 2021 

 

 
  



9 
 

Vedlegg – Høstferieklubb Teknolab 
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