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Prioriterte oppgaver for 2022 
 
Tekna Haugaland avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og 
utvikles i kommunene Haugesund, Suldal, Sauda, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Etne 
og Sveio i Rogaland og Hordaland fylke. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på 
Teknas overordnede strategi Tekna 2024, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas 
verdigrunnlag. 
 

Medlemsvekst og økt organisasjonsgrad 

Tekna Haugaland avdeling vil sørge for å være synlige på relevante arenaer.  
 

Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Tekna Haugaland avdeling planlegger å bidra til First Lego League 2022 i form av både 
økonomisk støtte og dommere. Vi har også fått godkjent samfunnsmidler til å støtte 
Høstferieklubb for realfagsaktiviteter for barn og unge, tilsvarende som i 2021. 

 

Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Tekna Haugaland avdeling har som mål å arrangere de vanlige årlige arrangementene i 2022. 
Dette inkluderer familiedag, bedriftsbesøk med middag på våren, sosialt arrangement etter 
sommerferien, høstfest og julearrangement. I tillegg ønsker vi å ha fokus på målgruppen 
Tekna Ung. Vi planlegger i tillegg å få til et Tekna X-arrangement på høsten, der vi ønsker å 
arrangere en kombinert faglig og sosial samling med foredragsholder fra ulike bedrifter og 
organisasjoner knyttet til et felles tema. 
 

Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Årsmøtet for Haugaland avdeling arrangeres 10 mars, som et Hybrid møte der det åpnes for 
både fysisk og digital deltagelse. 
 
Tekna Haugaland avdeling vil delta på de relevante kursene og arrangementene i løpet av året, 
blant annet avdelingsledersamling.  
 

Relevant kompetanse for et arbeidsliv i endring 

Tekna Haugaland avdeling planlegger et bedriftsbesøk i andre halvdel av 2022. I tillegg vil 
det arrangeres medlemskurs fysisk og vi vil bidra til Tekna sine digitale kurs.  
 
Bærekraftig samfunn 
Tekna Haugaland avdeling ønsker å gjennomføre en strandryddedag for medlemmer med 
familie i forbindelse med den nasjonale strandryddedagen. 
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Budsjett for 2022 
 
Budsjettet for 2022 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. 
 
 

 




