Referat
ÅRSMØTE –1/17
Dato: 09.03.2017
Tidspunkt: 1400-1530
Sted: GA Pasteur IFI
Til: Styremedlemmer i Tekna-UiO:
☒Stein Michael Storleer
☒Heidi Tømmerdal
☒Terje Grønås
☒Dag Endresen
☒Haneef Awan

= til stede 14 personer totalt
☐
Saknr

SAKSLISTE

SAKSINFORMASJON

1/17

Godkjenning av
innkallingen
Valg av ordstyrer
og referent

Ingen innvendinger til verken saksliste eller utsettelse etter
først innkalling 2.mars 2017
Ordstyrer: Dag Endresen NMH

3/17

Underskriving av
protokoll

To ble valgt til å underskrive protokoll: rådgiver Frøydis
Schultz (HMS sentralt) og Tonje Jystad Eimot (CERES)

4/17

Godkjenning av
endring av
vedtekter

Dagens vedtekter har vært gjeldende siden 1999 og er basert
på NIF sine vedtekter. De nye forslag til endrede vedtekter
er sendt ut og leder Haneef Awan har vært i kontakt med
TEKNA sentralt for å forhøre seg. Foreslått vedtaksendring:
innkalling til årsmøter bør skje ved utgangen av november, I
år vil det da i prinsippet bli avholdt to møter, siden dagens
møte er for 2016. Neste årsmøte vil finne sted ved utgangen
av november og vil være for 2017 (i år). Innkalling til
ekstraordinært møte med to ukers varsel.

2/17

Referent: Heidi Tømmerdal MED

Dette er en presisering av vedtektene når på året årsmøtet
skal holdes. Ingen benkeforslag angående dette forslaget
1

eller andre kommentarer.
Vedtak: Flertallsvedtak /Godkjent
5/17

Gjennomgang av
årsberetningen

Ett spørsmål fra side tre angående det korrekte antall
medlemmer. Reelle antall medlemmer er 407. Spørsmål fra
salen om lønnsforhandlinger ved Odontologi og en
oppklaring angående hvordan man jobber og hvem som er
hvem i dette samarbeide. Oppklaring fra Finn Knut Hansen
(tidligere leder i Tekna): Akademikerne (AK) som
hovedsammenslutning og som består av flere ulike
organisasjoner (13 stk.) blant annet TEKNA. TEKNA sin
leder, Haneef Awan er med i forhandlingsdelegasjonen. AK
forhandler på vegne av TEKNA i lønnsspørsmål og andre
spørsmål av betydning. Det kom ros fra salen for
gjennomføringen av lønnsforhandlingene, som ble avsluttet
i 2016.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

6/17

Valg

Valg-komiteen har kommet fram til følgende forslag:
Haneef Awan leder (gjenvalg) (MED)
nestleder Dag Endresen (ny) (NHM)
Stien M. Storleer (gjenvalg) (MATNAT)
Heidi Tømmerdal (gjenvalg) (MED)
Elisabeth Høydal (gjenvalg)(MATNAT)
Frøydis Schultz (varamedlem ny) LOS
Terje Grønås (gjenvalg) (MATNAT)
Valgkomité Finn Knut Hansen (gjenvalg)
Hilde Lynnebakken (gjenvalg)

7/17

Underskriving av
protokoll

Halvor Dolva halvor.dolva@fys.uio.no
Torje Jystad Eimot torje.eimot@ceres.no
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