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Tekna Trondheim avdeling 100 år
Tekna Trondheim avdeling er 3. november 100 år. Denne opprinnelig 
ingeniøravdelingen ble stiftet som en konsekvens av at NTH ble  åpnet 
året før. Opp gjennom de 100 år har Tekna, under de ulike navn, 
vært en sentral organisasjon med en tett kobling til NTH/ NTNU. Det 
er hele tiden vært faget og utdanningen som har vært ryggraden i 
 organisasjonen vår. Det er dette som er med på å skape vår identitet.
 Via Tekna sine arrangementer knyttes bånd mellom 
medlemmer med felles interesser. Dette er noe som har vært en felles-
nevner i alle år, faglig og sosial aktivitet. Det å skape møteplasser er 
en veldig viktig del av avdelingens virke. Gjennom bekjentskaper og 
faglig inspirasjon, kan tettere bånd knyttes og gode ideer blomstre.
 Vi har mange som er med å bidrar til å skape disse 
møteplassene. Via det gode samarbeidet med studentene har vi 
en god tilknytning til Yngres Forum som gjør en strålende jobb 
med  engasjerende arrangementer. Avdelingen har fokus på real fagsrekruttering og 
 inspirasjon til nye talenter via mattesekk til skolene og First Lego League. Videre 
 arrangementer er alt fra langrennsteknikk, via pensjon til vinsmaking. Når arbeidslivet 
er over har avdelingen et Senior Forum med mange interessante tema og stor aktivitet.
 Når vi i anledning jubileet også har vært så heldige at avdelingsledermøtet 
er lagt til Trondheim, håper jeg det kan være med på å tenne nye ideer for hvordan 
avdelinger landet over kan være med på fortsatt stor aktivitet. Disse avdelingsleder-
møtene kan bidra med nye ideer om samarbeid med studenter, faggrupper lønn og 
 interesse samt avdelinger seg imellom. Avdelingenes rolle kan jo beskrives som limet 
som binder de ulike gruppene i Tekna sammen. Dette må vi ta vare på og utnytte 
til alles fordel hver dag. Om vi sammen kan lære av hverandre, og samarbeide for 
 fl eksible løsninger, er vi inne på riktig spor.

Ønsker alle en trivelig markering av Tekna Trondheim avdeling sine første 100 år. 

Jomar Jentoft
Leder Tekna Trondheim avdeling
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N.I.A.F., N.I.F., NIF, Tekna 
TRONDHEIM AVDELING 1911 – 2011
Denne årskavalkalden er en sammenfatning med korte glimt av NIF/Tekna 
 Trondheim avdelings historie gjennom 100 år. Den er basert på gamle møte-
protokoller, 50 års jubileumsboken og nyere årsberetninger og NIF-Info blader.

1911 Trondhjems Tekniske Forenings fellesgruppe ble dannet 3. november og   
gruppens første bestyrelse var:

 • Driftsbestyrer J. Garstad (formann)
 • Overing. W. Darre-Jenssen (viseformann)
 • Prof. J. Gunstensen (styremedlem)
 • Dr. E. Solberg (styremedlem)
 • Ing. H. Buch (styremedlem)

1912 Ved tilslutningen til N.I.A.F. ble navnet endret til N.I.A.F. Trondhjems avdeling.
 (Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening)

1913 På R-møtet i Trondhjem ble navnet på foreningen endret til Den Norske 
Ingeniørforening (N.I.F.), idet arkitektene dannet sin egen landsforening.

 Avdelingens navn ble da endret til N.I.F. Trondhjems avdeling.

1914 Diskusjon om gradsbetegnelse for høyskoleingeniører – en forløper for det 
arbeid som mange år sendere førte til betegnelsen sivilingeniør.

1917 Møtelokalitet i Frimurerlogen. 1917 – 1923 ble avdelingens møter holdt i 
Militærforeningen.

 Avdelingen hadde 130 medlemmer.

1919 R-møte i Trondhjem.
 Møtetema var bl.a. om den elektriske jernbanen i Norge.

1922 Fast leie av møtelokale i Klubbselskapet Harmonien på Torvet. Det ble 
besluttet å ansette en fast lønnet kasserer og sekretær. Et møtetema var 
bl.a. bilen og veien som ble drøftet i forbindelse med atomobillovgivning og 
regulering av veitrafi kken.

 Vedtak om egen «Instruks for lønnsutvalg i N.I.F.s avdelinger.
 22.2. Arthur Nordmark ble født.

1923 Møtelokalene i Harmonien ble innviet ved eget festmøte 23.3.
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1928 Trondhjems faste tekniske voldgiftsret 1928 – 1929 ble opprettet med bl.a. 
medlemmer av N.I.F. Trondhjems avdeling som fagpersoner.

1932 Tekniske Foreningers Fellesutvalg (TFF) arrangerte nyttårsball.

1933 R-møte I Trondheim
 Oppstart av en tradisjon – feiring av Ingeniørens Dag 1. november – det 

varte til 1938.

1935 Opprettelse av Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i  Trondhjem 
- styrerepresentant fra avdelingen.

1936 Avdelingens navn ble endret til N.I.F. Trøndelag avdeling (omfattet begge  
Trøndelagsfylkene).

1937 Forslag om oppstart av 4 særgrupper: Bygg, VVS, Kjemi og Maskin. 
 Men bare Bygg og VVS «overlevde» krigen.
 Bygningsingeniørgruppen startet med 37 medlemmer

1938 Faggruppe for Varme- og sanitæringeniører ble dannet 1.3.
 Et foredrag på et lokalavdelingsmøte ble overført telefonisk fra Oslo.
 (Telefonen kom til Trondhjem i 1881 med 54 abonnenter)

1940 Krigsutbrudd

1941 17.6. opphør og «utmelding» pga krigen. Avdelingen «gikk under jorden».

1943 Harmonien på Torvet brant ned og avdelingen mistet sine lokaliteter som da 
ble fl yttet til Handelsstanden.

1945 12.6. – vel en måned etter frigjøringen ble avdelingens første styremøte 
avholdt. Møtetema var bl.a. Trondheims nye automatsentral.

1946 29.4. ble NIF Trøndelag avdelings Dameklubb stiftet – første formann var 
Barbra Thomle.

1949 Bygningsingeniørgruppens virksomhet ble gjenopptatt etter krigen.
 Nye avdelingslover for studentarbeidet ved NTH. (Oppstart av sentralt 

 studentarbeid f o m 1958).
 Studieplankomiteen av 1949 – Trondheim avdeling som utøver.
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1950 R-møte i Trondheim med 35 avdelinger og med i alt 69 representanter.
 Norsk-Svensk Ingeniørmøte i Trondheim.
 SINTEF etableres 26.1.

1951 NIF Nord-Trøndelag avdeling ble fraskilt som egen avdeling. 
 Nytt navn: NIF Sør-Trøndelag avdeling.

1954 Avdelingens lønnsutvalg oppløses da lønnsarbeidet nå ledes av NIFs  
Generalsekretariat.

 Møtetema bl.a. om bygging av svømmehall i Trondheim – stor pressedekning.

1955 TFF – nyttårsball med tema; «Romskip landet i Palmehaven», stor presse-
dekning om intergalaktisk ramme om teknisk ball.

 Møtetema vedr. sammenslutning Trondheim – Strinda.

1956 Møtetema vedr. fl yplass for Trondheim – Lade eller Heimdal.
 Studentmøte vedr. ingeniøren som industrileder; viktige tema: - faglige  

kvalifi kasjoner, - nøyaktighet – også i språk, - å kunne et verdensspråk, - 
«good manners».

1957 Innfl ytting i nyinnredede lokaler i sidebygningen i Harmoniens hus i  
Prinsens gate. Innvielsen ble imidlertid avlyst pga H M Kong Haakons død.

 Medlemmer av avdelingen blir fortsatt oppnevnt i Den faste tekniske  
voldgiftsrett i Trondheim.

1958 Forsøksår 1957/58 vedr. studentmedlemskap for 4. klasse ved NTH.  
Studentmedlemmer blir invitert til alle avdelingens møter og general-
sekretariatet avholder faste møter hver høst og vår for avgangskandidatene.

 Møtetema vedr. felles vannverk for Trondheim og Strinda.
 Innvielse av Vassdragslaboratoriet ved NTH.

1959 Møtetema vedr. oljeraffi nering – en ny norsk industri. Oljen trenger vekk kull 
som energikilde i Norge, minst tidoblet energitilgang for tredoblet folke-
mengde i 2050.

1960 R-møte i Trondheim.
 NTH – 50 år. Gave fra avdelingen – spesiallaget gjestebok.
 Initialene MNIF ble tatt i bruk.
 Møtetema vedr. «Trønderne og industrien» – Storindustri kan trives i  

Trøndelag, men risikovillig kapital mangler. Dir. E. Alnæs foreslår etablering 
av  fi nansieringsinstitutt.
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 Møtetema vedr. Hydrofoilbåten som kommunikasjonsmiddel på norskekysten 
– bytt ut Hurtigruta.

1961 Avdelingens 50 årsjubileum med egen jubileumsbok. Boken til salgs for 13 kr 
pr. stk. – solgt via TU.

 Dameforeningen feirer sitt 15 års jubileum.
 Faggruppe for VVS har ikke hatt møter siden 1956 – legges derfor ned.

1962 Yngres Utvalg (YU)s oppstart etter initiativ fra yngre ingeniører fra NTH
 Yrkesrettledning for studenter – NTH positiv til NIFs initiativ.
  Begynnerlønn: 19 000 kr

1963 Ny avdelingssekretær ansatt: Odd E. Gjørv.
 NITO ønsker møtesamarbeid med avdelingen, men dette blir avvist. Tema for  

møtet var – «Ingeniørutdanningen i landet».
 Møtetema vedr. romforskning og romfart v/Erik Tandberg.
 Regnemaskin på NTH utførte halvannet årsarbeid på 5 timer.

1964 Avdelingsstyret tok initiativ til et Trøndelagsmøte for regionen: Sunndalsøra,  
Kristiansund, Molde, Nord-Trøndelag, Mo i Rana og Mosjøen (forløper til 
region Midt-Norge).

 Forslag fra YU (Yngres Utvalg) om ektefellereduksjon på 50% på kontingenten.
 Diskusjon om kontingentfritak for vit.ass og stipendiater.
 Forslag om effektivisering av utsending av møteinnkallinger (600 ordinære  

medlemmer og 300 student medlemmer) – forslaget ble nedstemt.
 Møte vedr. Store krav til ventilasjon og lys i trafi kk-tunneler.
 Grunnstein-nedleggelse av det nye universitetet.

1965 Ny avdelingssekretær ansatt – Svein Weberg, ny formann Arthur Nordmark.
 Møte med Hovedstyret vedr. avdelingens arbeidsoppgaver og infofl yt overfor  

NTH-samarbeidet.

1966 Dameforeningen gir fane til avdelingen – deltakelse i Borgertoget 17. mai.
 Møte vedr. sivilingeniøren og etterutdannelse. NTH ønsker NIF som pådriver i  

etterutdannelse av sivilingeniørene.
 Møte vedr. På jakt etter olje i Nordsjøen.
 Møte vedr. Utviklingsfondet – en løftestang for industriell fremvekst i landet.
 Begynnerlønn: 26-28 000 kr

1967 Navneendring var tema på R-møtet i 67.
 Krav om at representant fra NTH bør være med i NIFs Fagstyre.
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 Ingeniørforlaget etableres med bl.a. 5 fagtidsskrift i tillegg til TU.
 Innmeldingsskjema bør forandres – spørsmål om fars stilling bør utgå.
 Piano som gave til Studentersamfundet (UKA – Jaggerak og linjeforening ene).
 Møte vedr. Samspill mellom vannkraft, atomkraft og annen varmekraft i 

Norge.

1968 Ny avdelingssekretær ansatt – Harald Haugerud 
 N.I.F. utmeldes av Embetsmennenes Landsforbund.
 Møte vedr. Behov for ca 16 000 nye boliger i de neste 5 år i Trondheim 

v/bolig rådmann Lars Folstad.

1969 NTH-ansatte Ingeniørers Etatsgruppe av SIE ble konstituert 30.4. på  
Lerchendal Gård.

 Årsmøtet drøftet bygging av egne lokaler.
 Møte vedr. Motorveien Ranheim – Østbyen – pris 45 mill.
 Møte vedr. Parkeringskonferanse – Trondheim står overfor enorme  

trafi kkproblemer.
 Hovedstyret konkluderte med at N.I.F. skal skrives uten punktum – NIF.

1970 Ny avdelingssekretær ansatt – Arthur Nordmark.
 Forslag fra YU om navneendring til Den Norske Sivilingeniørforening (NSIF)
 Møte vedr. Kvikkleireskred – Et studium av årsaksforhold og forebyggings-

muligheter.
 Møte vedr. Er Trondheimsfjorden i fare – forurensing?

1971 Dameklubben 25 år – eksklusivt sildebord m/tilbehør og dans – 35 kr pr pers.
 Myte for fall: Ingeniøren ikke lenger «forgudet helteskikkelse»
 Møte vedr. Norsk industris rolle ved utbygging av nye typer kraftverk
 Møte vedr. Universitetet i Trondheim og hvordan det skal integreres i  

bysamfunnet
 Møte vedr. Representerer regnemaskinen en fare for samfunnet i fremtiden?

1972 TPF – Trondhjems Polytekniske Forening 100 år
 Eget møte om YUs berettigelse.
 Møte vedr. Neautbyggingen og Naturvern

1973 Nytt navn på foreningen: Norske Sivilingeniørers Forening, tidl. Den Norske  
Ingeniørforening – NIF. Tilføyelsen blir Trondheim avdeling.

 Møte vedr. Utviklingstendenser innen helsevesenet.
 Møte vedr. Norsk fjellsprengningsteknikk i dag.
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1974 NIF feirer 100 år.

1975 NIFs Kontaktkontor ved NTH opprettes – første lokale kontor under  
generalsekretariatet i Oslo. Primært for å rekruttere studentmedlemmer og  
overtar dermed ansvaret for studentvervingen fra avdelingen som har hatt  
ansvaret siden 1946. 

 Turi Østerlie ansatt som leder.

1976 Møte vedr. Heimdalsbyen fra torv til torg.

1977 Kontaktkontoret skal formelt være kontaktleddet ut mot medlemmene i  
Trondheim avdeling.

 NIFs Professormiddag startet for å bedre kontakten mellom NIF og NTH.

1978 YU legger ned sine verv.
 Møte vedr. Energisituasjonen
 Ekskursjon til Høvringen kloakkanlegg

1979 Årsmøte vedtar navneendring av avdelingen – enstemmig vedtatt:
 Norske Sivilingeniørers Forening – Trondheim avdeling.
 Sammenslåing av Driftsfond, Hjelpefond og Husfond som blir til Driftsfond –  

statutter for det nye Driftsfondet ble vedtatt på årsmøtet.
 Møte vedr. Nasjonale og globale energiperspektiver.
 Møte vedr. Mikrodatamaskinen i kontorarbeidet – kan den brukes?
 80-årskomiteen slår fast at avdelingene er NIFs grunnorganisasjon –  

Hovedstyret oppnevner faste kontaktpersoner mot avdelingene.

1980 Møte vedr. Mulige virkninger for regionen av oljevirksomheten nord for 62.  
breddegrad.

 Møte vedr. Hvordan er det å skulle bygge kraftverk når vi vil ha energien, 
men ikke vil ha miljøkonsekvensene ved utbyggingen?

1981 Opprettelse av etatsgruppe ved Regionsykehuset.
 Møte vedr. Perspektiver omkring plattformsikkerheten i offshorevirksom-

heten etter Alexander Kielland ulykken.
 Møte vedr. Trondheim – Engineeringens Mekka

1982 Diskusjon om avdelingen skulle fremme forslag om studentrepresentanter til  
R-møtet.

 Skal YU reetableres? – Styret mente at de yngre blir godt ivaretatt gjennom  
bedrifts- og etatsgrupper.
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 Forslag om yrkesorientering om teknisk utdannelse i videregående skoler i  
samarbeid m/Likestillingsgruppa v/NTH.

 Møte vedr. Perspektiver på petroleumsvirksomheten i Midt-Norge.

1983 KIE grupper i fylket til første felles møte i Trondheim i regi av styret.
 Fellesmøte m/etatsforeningen NTH og styret.
 Ny SIE gruppe etablert hos Fylkesmannen.
 Første avdelingsrådsmøte vedr. samkjøring av R-møte saker.
 Forslag om 1 fast student-observatør til styret i avdelingen.
 Første orientering om sivilingeniøryrket – Breidablikk ungdomsskole.
 Møte vedr. Ny E-6 Øst (Trondheim – Stjørdal). Er det behov for ny E-6 –  

fi nansiering v/bompenger eller ordinære bevilgninger – skal den bygges over 
5  – 10 eller 20 år? 

 Åpning av To-fase-anlegget ved Tiller-brua.
 Samarbeid m/NIFs U-landsgruppe vedr. undervisning og forskning knyttet til  

teknologioverføring til U-land.
 Årsmøtet etterlyste styrets innstilling til et teknisk museum – saken ble lagt  

død.

1984 Oppstart av UTM (Utvikling av det Teknologiske Miljø) i bedriftene 
– et landsomfattende prosjekt.

 Hovedstyret ga ikke sin tilslutning for å ha faste studentrepresentanter på 
R-møtet, men foreslag om invitasjon av 2 studentrepresentanter i første  
omgang.

 Avdelingen organiserer «de enslige svaler» – de gruppeløse innen SIE, KIE og  
PIE.

 Avdelingen foregangsavdeling vedr. informasjon om sivilingeniøryrket i  
skoleverket – brev til alle avdelinger med oppfordring om å gjøre det samme.

 «Professormiddagen» endres til et møte for alle medlemmer på NTH 
(ref. 1977).

 Møte vedr. Hjemmedatamaskinen i videreutdannelsen.
 Møte vedr. Kulturhus i Trondheim – et interessant diskusjonstema eller skal  

det bygges?
 Møte vedr. Fart på Teknologi-Norge.
 Møte vedr. Omorganisering av forskningsmiljøet i Trondheim.

1985 Flink avdeling pris til avdelingen.
 Innføring av sentral og lokal Strategi- og Handlingsplan i NIF.
 Forslag om økt bemanning på Kontaktkontoret med hensyn til NTH-gruppen.
 TISK – Teknologi i skolen, nasjonal arbeid som følge av avdelingens oppstart 

av yrkesorientering i skolene.
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 Faggruppen for VVS ble nedlagt.
 Møte vedr. Parkeringsproblemer i Trondheim.
 Møte vedr. Gasskraftverk.
 Møte vedr. Petroleumsteknisk Senter (PTS) i Trondheim.
 Møte vedr. Vil oljeaktiviteten ødelegge miljøet på Trøndelagskysten.
 Møte vedr. Teknologiens betydning for Norge.
 Møte vedr. Alternativ fi nansiering av nye vegprosjekter i Trondheim.
 Møte vedr. Trondheimsfjorden – ren eller forurenset.
 Åpent møte vedr. Stortingsvalget 85: Skjebnetime for norsk teknologi
 Henvendelse fra avdelingen til Trondheim kommune vedr. opprettelse av  

teknologisk museum i Trondheim.

1986 75 års jubileum m/egen logo, forfatterkonkurranse og konkurranse om beste  
handlingsprogram fra bedrifts- og etats-
grupper og teknologisk kursuke.  
 Jubileumsball for medlemmer på Royal 
Garden. 

R-møte i Trondheim.

Trondheim kommune lanserer  «Trondheim 
som Teknologihovedstad».

1987 
NIFs Ærespris tildelt Arthur Nordmark.

Bygningsingeniørgruppen er 50 år og 
 inviteres til fast plass i avdelingsstyret.
 
Avdelingen ønsker studentrepresentant i 
NIFs sentrale rekrutteringsplan
 
Møte vedr. Nærfl yplass for Trondheim 
– prosjekt v/Løvåsmyra.
 
Inngåelse av avtale vedr. kursvirksomhet  
mellom NIFs Studiesenter og  lokal-
avdelinger.
 
NIF-Info (infohefte – «den gule blekka») nr 1
sendes til alle medlemmer.
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1988 Yngres Forum (YF) stiftes.
 Teknobrønnen i Teknostallen opprettes med eget styre, og etter 1988 tok  

Teknobrønnen over arrangement av aktuelle tema i tiden.
 Teknostallen ble offi sielt åpnet i september 88.
 Nordisk Teknologiår 88 innledes i alle avdelinger.
 Vitensenteret åpner og avdelingen oppnevnes i styret og sponser med 40 000  kr. 
 Årsmøtet hever kontingenten til 144 kr (som fremdeles står fast i 2011)
 Møte vedr. Boligpolitikk i Trondheim – Er Trondheim kommunes boligpolitikk  

skyld i de høye boligprisene?

1989 Avdelingsregnskapet blir fra nå av ført elektronisk.
 YF tar opp prosjektet om NIFs barnehage.
 NIFs Kontaktkontor ved NTH skifter navn til NIFs Distriktskontor Midt-Norge.

1990 Årsmøte 1990 beslutter å bruke betegnelsen LEDER istf. Formann.
 Senior Forum (SF) opprettes – Arthur Nordmark er primus motor.
 Familiearrangement om «Norge bare ei steinrøys - en vandring gjennom  

Trøndelags spennende geologiske  verden».

1991 Avdelingens 80 år jubileum  kombineres med en julefest.
 NIFs Miljødager – et familiearrange-

ment - gjennomføres på PIR- senteret. 
Avdeling og studenter samarbeider 
om å bedre vilkårene for studie-
fi nansiering.

 Besøk fra Verdensbanken v/sjefen for 
rekrutteringskontoret for Europa –  
avdelingen inviterer YF og studenter 

 Møte vedr. Statoils utbygging på 
Rotvoll.

 NIFs Studiesenter avd. Midt-Norge 
blir etablert i Teknostallen – denne  
stillingen med Åse Vellene Tveit - 
gikk senere inn i distriktskontoret og 
fl yttet til Gløshaugen.

1992 Åpning av NIF Barnehagen «And-
ungen» i gamle garderobebygget på 
Stadion.

 Juletradisjon med teater og dans i 
Trøndelag Teater starter, og for 
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1. gang ble den nyopprettede ARTHUR-PRISEN utdelt til opphavsmannen for 
prisen: Arthur Nordmark.

 Arbeidsutvalg for region Midt-Norge opprettes.
 Nyttårsball i regi av TFF gjennomføres.

1993 NIFs Miljødager gjennomføres på PIR-Senteret.
 Bygningsingeniørgruppen (initiativtaker) og avdelingen utveksler praksis-

plasser for studentmedlemmer i Darmstadt (vennskapsbyen til Trondheim) i 
Tyskland.

 Studentkontaktene utgir nytt medlemsblad «A Priori».
 Forslag fra Hovedstyret om egen navnekomite om endring av foreningens 

navn – Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Forening (NTNF). Forslaget sendt 
ut på høring.

 Nordisk Ingeniørmøte (NIM) hvor alle generalsekretærer i Norden møtes i  
Trondheim.

 Møte vedr. Etterbruksboliger OL 94. 
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1994 Avdelingen søker om R-møtet i 1997 pga Trondheim bys 1000 jubileum.
 Fagstyremedlem – professor Gunnar Stette (NTH) kåret til årets  «romfarer» 

i Europa for sitt arbeid innen europeisk romvirksomhet og satelitt-
kommunikasjon.

 Stor arbeidsledighet blant nyutdannede sivilingeniører – avdelingen sammen  
med studentene oppretter SISPI – SivilIngeniørstudentenes PraksisInitiativ og  
Praksisutvalget v/NTH. Oppfordring til NIFs P/K/S grupper om å etablere faste  
praksisplasser i sine bedrifter.

 Avdelingen inviterer til samarbeid med bosniske sivilingeniører gjennom  
fl ykningemottak.

 Ekskursjon til den nye fl yterminalen på Værnes.
 Bygg-møte med tunneltur til Hitra (nyåpning av Hitratunnelen).
 Trondheim og Nord-Trøndelag avdeling anbefaler at NIF bør gå ut av AF –  

Akademikernes Fellesorganisasjon.

1995 NTHs internasjonale avdeling overtar Darmstadt-utvekslingen som  
Bygningsingeniøravdelingen satte i gang.
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 Etiske retningslinjer vedtatt av NIFs Hovedstyre 12.5.
 R-møte på Lillehammer fremføres en spesialkomponert sang «Farvel til NTH»  

m/Benito (alias Pavarotti) og representantene fra Trondheim avdeling.
 Teknobrønnmøte vedr. «Samhandling – veien til suksess» v/Nils Arne Eggen,  

Rosenborg Ballklubb.
 Teknobrønnmøte vedr. «Den skjulte formuen – industridesign som kreativ  

konkurransefaktor».

1996 Fra NTH til NTNU.
 «Studenten» på sokkel i Nordre gate – avduket 14.9.
 Kurstilbud til medlemmer om bruken av internett, www, email etc.
 Jan O. Skålebråten, Trondheim avdeling viser gjennom sitt lederutviklings-

prosjekt (BI) at sivilingeniørene gjenerobrer lederstillingene i norsk næringsliv 
– stort presseoppslag i Aftenposten.

1997 R-møte i Trondheim – Trondheim by 1000 år.
 Åpning av historisk utstilling i Hovedbygget på NTH – en gave fra avdelingen 

til NTNU.
 Etablering av Akademikerne 20.10.
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 Kursdager for skoleelever, eget avdelings opplegg (ble senere slått sammen  
med NTNUs Åpen Dag under UKA).

 Avdelingen støtter Vitensenteret økonomisk og faglig.

1998 ALT begrepet blir innført: A=Arbeidsglede L=Livskvalitet T=Tid. Trude Sundset  
og Gleny Foslie hadde utarbeidet et forslag som ble lagt frem på R-møtet.  
Forslaget ble tatt inn i NIFs Familie og likestillingspolitikk.

 Møte vedr. Nordre avlastningsvei – mulighet eller problem for videre 
 utvikling av byen og spesielt havneområdet.

 Møte vedr. Ny godsterminal – hvor – hvordan – hvorfor?

1999 NIF fyller 125 år og avdelingen feirer foreningens jubileum i Trøndelag 
Teater.

 Rekruttering til teknologifag i høysete i avdelingens arbeid. Brosjyren  
«Sivilingeniør – jeg» med midler fra Forskningsrådet og avdelingen ble sendt 
ut til alle ungdoms- og videregående skoler i landet.

 Samarbeid med Trondheim Unge Forskere.
 Formalisering av SeniorForum.
 På R-møtet blir studentmedlemmer valgbare til Hovedstyret – leder av  

Studentstyret stilte til valg og tapte med noen få stemmer mot garvede NIF- 
veteraner.

 Tittelen «sivilingeniør» vil fortsatt stå i NIFs formålsparagraf.
 Samfunnsmidler (sentrale midler) og midler fra avdelingen gis til Vitensen-

teret for etablering av Eksperimentklubb for barne- og ungdomskoleelever.

2000 Vi unngikk Y2k-problemene ved 1999/2000 overgangen (for de som vet hva  
dette er ... )

 1. kvinnelige leder i avdelingsstyret – Trude Sundset, samt kvinnelig nestleder  
Ragnhild Nisja.

 I tillegg til etablering av Eksperimentklubb står også avdelingen bak 
 etableringen av Lego Mind Storm senter i Vitensenteret.

 1. Familiedag i Vitensenteret arrangørers 4.11. – populært tiltak!
 1. First Lego League (FLL) turnering for barn mellom 10 – 16 år gjennomføres  

som pilotprosjekt i Bodø, 3 lag fra skoler i Trondheim deltar.
 Avdelingen er representert i Minerva Midt-Norge – Jenter, matematikk og  

teknologi. NIFs mål er å skaffe mentorer (faddere) fra næringslivet til skolene.
 Etablering av lokal gruppe av Realistene.
 Enhetsforeningen – et nytt begrep i nye NIF. Grunnorganisasjonen består nå  

av 4 søyler, fagsiden, lønns- og interessesiden , studentene og avdelingene.  
Tidligere var avdelingene betegnet som grunnorganisasjonen, men får nå i  
oppgave å koordinere søylene i sitt arbeid.
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2001 TFF – Tekniske Foreningers Fellesskap (Trondheim arkitektforening (TAF),  
Norsk Elektroteknisk Forening (NEF), Trondhjems Polytekniske Forening (TPF)  
og Trondhjems Skipsingeniørers Forening (TSI) ble lagt ned 12.6. Midlene  
(162.000 kr) ble overført til Vitensenteret.

 Åpning av Lego Mind Storm-senteret i Vitensenteret som til nå er landets  
største og fl otteste.

 FLL arrangeres i Trondheim i Studentersamfundet.
 Markering av Ingeniørenes Dag i samarbeid med RENATE/NITO/NIF med  

skolekonkurranse for 5. klasser i Vitensenteret og stands på Nordre.
 Medlemsbladet «Sivilingeniøren» blir erstattet av bladet «Tekno» – første  

utgave er krydret med stoff fra Trondheim avdeling.
 For første gang er ingen representant fra Trondheim innvalgt i Hovedstyret, 

ei heller studentrepresentant.
 Familie- og likestillingspolitikk står på avdelingens agenda og avdelingen er  

engasjert i NTNUs KKK (Kvinner, Karriere, Kultur).
2002 Flink avdelingspris.
 Avdelingens medlemsblad NIF-Info utgis kun i 4 – 6 utgaver pr år – det  

oppfordres til bruk av avdelingens nye hjemmeside.
 Navnedebatten starter – fra NIF til ?
 De første Ute-matematikk ryggsekker blir gitt i gave til skoler i Trondheim.
 Åpent debattmøte vedr. «Framtidens ingeniørutdanning – er sivilingeniøren  

passè? Sivilingeniørens tittelens være eller ikke være.
 NIF-Info nr. 4 – 15. årgang sept. 2002 var 1. elektroniske utgave.
  
2003  Stor navnedebatt i Trondheim avdeling – medlemsundersøkelsen viste stor  

motstand til navneskifte – 53% imot!
 Navneskifte på foreningens navn – fra Norske Sivilingeniørers Forening til  

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
 Nytt navn: Tekna Trondheim avdeling.
 Yngres Forum ble reetablert.
 Lokalt MNT-Forum etablert – (Matematikk-Naturfag-Teknologi) et forum  

rettet mot realfagslærere i videregående skoler.
 Etablering av GassForum Trøndelag hvor Ole Ivar Folstad er avdelingens  

representant.

2004 Avdelingens navn endres til Tekna Trondheim avdeling.
 Avdelingen er representert i styret i Venture Cup, sponser også Start Mixer  

som er en møteplass for nyskapningsinteresserte.
 Åpent debattmøte i samarbeid med Forskerne og Studentkontaktene om  

Stortingsvalget 2005 i Studentersamfundet. 
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2005 Avdelingen får etablert en egen gruppe for selvstendig næringsdrivende.
 FLL i Trondheim arrangert på Statoils Forskningssenter.

2006 Etter avdelingens årsmøte ble NTNU-Open (Voksen-FLL) arrangert i  
Samfundet.

2007 Oppretter samarbeid med BI vedr. teknologer og styreverv.

2008 YF får nytt oppsving.
 Avdelingens Leksehjelp-prosjekt nå kalt «Foreldre og matematikk» er  

ferdigutviklet og venter på å bli tatt i bruk i Trondheim kommune.
 Studentavisen «A priori» får ny lay-out og navn – «Tekna Studenten».

2009 R-møte i Trondheim.
 Åpent politisk debattmøte i Studentersamfundet – Stortingsvalget 09. 

«To kriser – en løsning» ca 400 fremmøtte.
 FLL blir på nytt et prosjekt i avdelingens regi. Styringsgruppe opprettet  

bestående av Tekna, NITO, Trondheim kommune og lokale næringslivsledere.

2010 Klimakonferanse om «Står vi i kø også om 5 år» – Endringer basert på faglige  
vurderinger fra Tekna blir gjort i forhold til bomringen.

 Skismøringskurs med Team Trøndelag.

2011 17 gjenværende skoler får tildelt mattesekken – nå har avdelingen gitt sekk 
til alle grunnskolene i Trondheim kommune.

 Skiteknikk-kurs med Team Trøndelag.
 Tekna Trondheim avdeling fyller 100 år – «Tekna i 100» 3. og 4. november.

Trondheim, 24. oktober 2011
Turi Østerlie og Åse Vellene Tveit
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Lederne fra 1911–2011
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Fakultetsdirektør 
Geir Walsø

1999 – 2000

Sjefforsker Trude Sundset
2000 – 2004

(1. kvinnelige leder 
av avdelingen)

Førsteamanuensis 
Rolf André Bohne

2004 – 2009

Disiplinleder 
Angela M. Skarvøy

2009 – 2011

Disipliningeniør  elektro 
Jomar Jentoft

2011 –

1991-93 og 1998
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Medlemsutvikling





Tekna Trondheim avdeling 1911–2011

Se mer detaljert versjon på www.tekna.no/trondheim
Her vil du finne historikk fra bl.a Bygningsingeniørgruppen og 
Seniorforum i tillegg til historikk og utvikling innen noen fagområder.


