Årsmelding 2018 for NLA Rogaland
Org.nr. 891 296 932
STYRET 2018: Det sittende styret i NLA Rogaland er: Marit Mong Søreng (leder) og Hege Tjoflåt Borsheim
(styremedlem). Tone Dybing (styremedlem) har midlertidig permisjon fra styret. Silje Kjosavik har ansvaret som
kasserer.

MEDLEMMER: 37 stk

ÅRSMØTET 2018: Ble avholdt 22. mars i LINK Arkitektur sine lokaler i Stavanger Øst i kombinasjon med
prosjektpresentasjon av Tivolitrappen ved Jesper Buhl Rasmussen.

AKTIVITETER OG REPRESENTASJON:
Våren 2018
-

22. februar: Prosjektpresentasjon: «Lysningen», nye Ruten i Sandnes, ble avholdt i Aros Arkitekter
sine lokaler i Langgata i Sandnes. Stort oppmøte og spennende presentasjon.
26. april: Prosjektpresentasjon og befaring av Bø skule på Nærbø. Rektor ved skolen ledet befaring
og fortalte om prosessen bak utformingen av skolegården, om hva som fungerer og ikke fungerer.
24. mai: Omvisning på Hove planteskole med fokus på oppdatert planteutvalg, ledet av
planteskolens eier.
7. juni: Sommeravslutning i Rogaland Arboret med omvisning på anlegget før middag og hygge i
vakre omgivelser.

Høsten 2018
-

-

-

30. august: Styreleder deltok på Klimatilpasningsdagene på Clarion Hotel Air på Sola som ordstyrer
for temabolken «Overvann i det urbane landskap». Hun presenterte også «En landskapsarkitekts
perspektiv på flomsikringstiltak i Liknes».
13. september: Prosjektpresentasjon og befaring av Ålgård aktivitetspark, ledet av prosjekterende
landskapsarkitekt Imke Wojanowski fra ATSITE/Brandsberg Dahl Arkitekter.
27. september: Arkitekturdagen 2018 i Stavanger. Var med i planleggingsgruppen for byvandring
og sosialt etter det faglige opplegget på formiddagen.
18. oktober: Befaring og prosjektpresentasjon av Jørpelandsholmen, i regi av Lyskultur Rogaland.
Ble arrangert båt over fjorden, hvor en ble møtt at prosjektets lysdesigner og landskapsarkitekt
som ledet kveldens program.
15. november: Tegnekurs i raske håndskisser med lokal kunstner Siri Anette Berge Syvaldsen.
Populært kurs med god respons.
6. desember: Uformell juleøl: Avslutning av året på lokal pub/restaurant i byen.

Sandnes/ 08. mars 2019
Marit Mong Søreng
Styreleder

