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1. Organisasjon
Styret – etter årsmøtet 07.04.2018
President: Rainer Stange
Visepresident: Pål Dixon Sandberg
Styremedlemmer: Ann-Kjersti Johnsen, Kjersti Vallevik Håbjørg, Martin Steinbekken, Anna Cecilie Holand
Studentrepresentant: Araceli Quempumil, vara Solveig Myklebust fra NMBU.
Ansatte
Administrasjonen består av to ansatte på heltid, daglig leder Marit Hovi og kommunikasjonsansvarlig Mona Vestli. I
tillegg er Anita Veiseth ansatt som prosjektleder for IFLA 2019 i 20 % stilling og regnskapsfører Eva Lybæk er ansatt på
timebasis.
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Medlemstall 2018
I 2018 fikk NLA 25 nye ordinære medlemmer og 78 nye studentmedlemmer. Utmeldte: 50 ordinære og 4 studenter.
NLA har 15 lokalavdelinger.
Medlemmene fordelte seg slik pr 12.02.2019:

NLA medlemmer, sum inkl studentmedl:
NLA medlemmer, sum uten studentmedl:
Ordinære medlemmer
Ordinære medlemmer, redusert kontingent
Pensjonister
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer
Studentmedlemmer

2018

2017

2016

2015

2014

985
734
633
67
22
12
251

938
732
618
76
26
12
206

898
714
593
82
26
13
184

854
719
592
89
24
14
135

793
720
616
71
20
13
73

2. Generelt om foreningens aktivitet
NLA arrangerte fagdagen i Porsgrunn 06.04, med utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2018.
I forkant av fagdagen hadde NLAs styre møte med representanter fra kommunene Skien og Porsgrunn, samt
fylkeskommunen. Fredag 26.10 arrangerte NLA høstkonferanse i Bodø, med deltakelse fra bl.a Nordlandsforskning
som arrangerte Grønsj-debatt. Dagen etter ble det avholdt kontaktutvalgsmøte.
Året har i tillegg vært preget av planlegging av verdenskongressen IFLA 2019 «COMMON GROUND» som avholdes 18.20 september 2019.

3. Politikk og PR
3.1. Synlighet i presse og faglige debatter, utadrettet virksomhet
Samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad - OEGC 2019
Under kick-off dvs oppstartsmøtet i Rådhuset 22. mars, stilte NLA seg bak programerklæringen for Oslo
miljøhovedstad og signerte som samarbeidspartner. Verdenskongressen 18.-20. september blir til gjengjeld en del av
det offisielle programmet i 2019. 2019 blir et år med mange arrangementer og høyt internasjonalt fokus på Oslo.
Grønt byliv med bilfritt sentrum, økosystemtjenester fra parkene og dugnad mot plast, er noen felles
interessepunkter.
Arendalsuka: Arkitekturgate og gatedebatt om Bilfritt byliv
NLA deltok på Arendalsuka 2018 med prosjektet Arkitekturgata, som var et samarbeid mellom NAL, NIL,
Arkitektbedriftene, DOGA, Vestre AS, «Med hjerte for Arendal», OAT, Lyskultur. NLA arrangerte debattmøte ute i gata
om tema «Bilfritt byliv», med Geir Rognlien Elgvin som møteleder. Debattanter var bl.a byrådsleder for byutvikling i
Oslo, Hanna Marcussen (MDG), politisk leder for gatebruksplanen i Arendal, Vanja Grut (Ap), byplanlegger og
seniorrådgiver i rådmannens stab, Arendal kommune, Elin Lunde, 1. nestleder i Pebnsjonistpartiet Ingebjørg
Godskesen og næringsdrivende med blomsterforretning og torghandel i Arendal, Janne Svendsen.
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3.2. Publikasjoner og priser
Arkitektnytt
Frilansjournalist Ivar Winther har vært NLAs tidsskriftmedarbeider i 2018.
Artikler:
nr 1: «Ny utdanning for landskapsarkitekter» – intervju med dekan i Tromsø, Kjell Magne Mælen
nr 2: «Kulturen i Kvadraturen» – samtale med Christian Pagh, foredragsholder på fagdagen 2018, Porsgrunn
nr 3: «Det vokser i hagene» – bransjebeskrivelse/kartlegging av verdien av grøntanleggssektoren
nr 4: «En våt drøm» - intervju med Janicke Ramfjord Egeberg
nr 5: «Gjenbruk utomhus» – intervju med Even Reinsfelt Krogh
nr 6: «Gløtt til fortiden» – om det historiske arkivet for landskapsarkitektur på NMBU
nr 7: «Engstelige for å bli overkjørt» – intervju med Elin Børrud
nr 8: «Kjemp om tomtene» – intervju med Simen Gylseth om byutvikling i Bodø
nr 9: «Under overflaten» – intervju med Elin T. Sørensen
nr 10: «Felles grunn» – Intervju med Anita Veiseth om IFLA 2019
nr 11: «Lave ambisjoner i Hovinbyen» – intervju med Iwan Thomson
NLA har to faste organisasjonssider for publisering av aktuelle nyheter og småstoff. Fast spalte er Styrets stemme som
skrives av styremedlemmene. NLAs sekretariat deltar på de månedlige redaksjonsmøtene i Arkitektnytt.
Arkitektur N
Redaksjonelle medarbeidere i Arkitektur N har vært Thea Kvamme Hartmann, Ingrid Haukeland (1. halvår) og Iwan
Thomson (2. halvår dvs fra 1.9). Se også egen årsmelding, sak 7.
LANDSKAB
Tidsskriftet LANDSKAB utgis av Danske Landskapsarkitekter (DL) i samarbeid med Arkitektens Forlag, Danmark. Anne
Tibballs representerer NLA i et felles nordisk redaksjonsutvalg.
I 2018 har redaktør Annemarie Lund og et redaksjonsutvalg bestående av Karsten Jørgensen, Anne Tibballs, Mona
Vestli og Anita Veiseth hatt tre redaksjonsmøter for å forberede Landskab nr 1-2019, med utgivelse 10. februar 2019.
Bladet omhandler Oslo og verdenskongressen COMMON GROUND. Utgaven presenterer artikler og intervjuer knyttet
til verdenskongressen, samt ti viktige landskapsprosjekter i Oslo. Deler av stoffet er på engelsk, og NLA har finansiert
et tykkere magasin og et større opplag enn vanlig. NLA har kjøpt 700 eksemplarer for utdeling til deltakerne på IFLA
2019.
NLAs årbok 2019
NLAs årbok 2017–2018 ble utsendt i slutten av januar 2018. Forberedelsene ble gjort høsten 2017.
Forberedelsene til NLAs årbok 2019 ble gjort i 2018, med utgivelse i mars 2019. All tekst i årboka 2019, også
prosjektpresentasjonene, har korte sammendrag/oppsummering på engelsk. Opplaget er økt til 3000 for å deles ut til
internasjonale deltakere under verdenskongressen IFLA 2019.
Bokprosjektet «5 fortellinger om landskap»
Forrige utgivelse, av «Ny norsk landskapsarkitektur» var i 2010. NLAs styre initierte det nye bokprosjektet i juni 2018.
Redaksjonskomiteen består av Ingrid Fallet (leder og redaktør), Ola Bettum, Solveig Nygaard Langvad, samt geografisk
oppnevnte deltakere; Eva Louise Korsøen (vest), Else Karlsøe Minde (nord), Oddveig Hovdenak (midt). Torgeir Esig
Sørensen (sør/vest) har deltatt fram til desember 2018. I tillegg har Marit Hovi deltatt for NLA styre/administrasjon.
Det er avholdt fire planleggingsmøter i 2018. Arbeidet fortsetter i 2019 og boka skal lanseres 18.09.2019.
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Landskapsarkitekturprisen 2018
Landskapsarkitekturprisen 2018 tildelt Asplan Viak for overvannsprosjektene Deichmans gate og Wilses gate i Oslo
sentrum, på fagdagen i Porsgrunn 6. april. Juryen trakk fram at «Årets vinnerprosjektet har tatt naturens prinsipper
tilbake til byen og skapt et sted med identitet– fra trist og grått, til grønt og blått. Bærekraftige og framtidsrettede
løsninger for håndtering av overvann tilfører byrommet opplevelseskvaliteter samtidig som det bidrar til økt biologisk
mangfold. Ikke bare har beboerne fått et hyggelig og vakkert miljø, prosjektet er også et verdifullt bidrag til byøkologi.
Vinnerprosjektet viser på forbilledlig måte hvordan overvannet kan håndteres akkurat her, på dette stedet og i denne
gata. Vist gjennom vakre, gjennomarbeidede og funksjonelle detaljer som viser solid håndverk i materialbruk og
vegetasjonsbruk».
Hedrende omtale gikk til Arkitektgruppen Cubus ved Axel Nitter Sømme og Rana kommune for Sjøfronten Mo i Rana.
Styret oppnevnte ny jury for tidsrommet 2018 – 2020. Juryens består som tidligere av fem medlemmer, en
studentrepresentant og ett varamedlem. Juryens medlemmer er Torunn Hognestad, leder, Christine Gjermo, øst, Tine
Eilen Gunnes, sør, Inger Hageberg, vest, Jan Løvdal, midt, Ulf-Håkon Stoltz, nord og Astrid Skalleberg, vara. I 2018 var
Inga Elen Årvoll Eidsvik studentrepresentant.

3.3. Høringsuttalelser og innspill
•
•
•

Forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak: ved Martine H. Wilberg
Strategi for grønne tak og fasader i Oslo kommune: ved Katlinn Clavier
Innspill til revisjonen av Oslo kommunes veinormal: «Gate- og veiutforming for Oslo kommune» datert juni 2011,
rev. jan 2018: ved Simen Gylseth

3.4. Representasjon i juryer, råd, utvalg mm
Oppnevnte jurymedlemmer i 2018
• Norges beste uterom - Norsk kommunalteknisk forening, prisutdeling: Birgitte Riegels Høyland
• Jurymedlem i skissekonkurranse - Bodø kommune, begrenset konkurranse: Mari Bergset
• Nytorget, Stavanger, begrenset konkurranse: Rainer Stange
• Aktivitetsparker i Lørenskog sentrumsområde, begrenset konkurranse: Johanna Gøranson
• Nedre Torg, Ski, åpen konkurranse: Andreas Nypan
Jurymedlemmer for åremålsperioder:
• Vakre vegers pris, Statens vegvesen v/Vegdirektøren: Ola Bettum (2018 – 2019)
• Statens pris for Byggkvalitet, Direktoratet for byggkvalitet DiBK: varamedlemmer Mari Bergset og Arne
Smedsvik (2018 – 2021). Mari Bergset er oppnevnt som fast jurymedlem fra 2019.
• Jordvernprisen, Landbruks- og matdepartementet (LMD): Anne Karine Halvorsen Thorén (2017 – 2020)
Representanter i komiteer og utvalg:
• NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité: Ragnhild Momrak (observatørstatus)
• Galleri ROM: Elin Tanding Sørensen (landskapsarkitekt)
• DOGAs priser: Rainer Stange og Merete Gunnes
• Standard Norge: NS Blågrønn faktor: Katlinn Clavier
• Standard Norge: NS 3420 K Anleggsgartnerarbeider: Ingrid Klingberg (skriftlige innspill: Kristian Holo)
• Helsedirektoratet: Utvalg for Nasjonal UV/hudkreftstrategi: Ingrid Klingberg

NLA årsmelding 2018, side 4

Oppnevnte og sittende representanter til styrer og råd i 2018
• FAGUS’ råd: Anne Byrkjeland 2018 – 2019
• FAGUS’ styre: Mona Vestli 2017 – 2019
• Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning i Norge: Kjersti Vallevik Håbjørg, leder av NLAs
utdanningskomité (observatørstatus)
• Styret for stiftelsen Arkitekturmuseet: Tore Edvard Bergaust, (2017-2020)
• Rådet for Byarkitektur i Oslo: Aaste Gulden Sakya, vara Jorleif Jørgenvåg (2016-2019)
• Fagrådet ved Arboretet på Milde: Anna Wathne (2017-2021)
• Strategisk råd for NALs BYLIVsenter: Pål Dixon Sandberg

3.5. Internasjonalt engasjement: IFLA, IFLA Europe og Norden
IFLA World Council og World Congress i Singapore, 18. – 20. juli
IFLAs 55. Verdenskongress 2018, Biophilic City, Smart Nation, Future Resilience, ble avholdt i Singapore 18.-20. juli.
Internasjonal delegat Yngvar Hegrenes deltok på generalforsamlingen (World Council) 16.-17. juli. I tillegg
representerte president Rainer Stange NLA på flaggoverrekkelsen under kongressen og promoteringen av «COMMON
GROUND» i Oslo 2019.
IFLA Europe General Assembly (GA), 5. september, og konferansen Valuing Landscape, London 6.-7. september
Internasjonal delegat Yngvar Hegrenes deltok på IFLA Europe GA, arrangert av NLAs søsterorganisasjon i England,
Landscape Institute. Det ble forfattet en resolusjon Valuing Landscape som kan leses på/lastes ned fra NLAs nettside.
I tillegg til IFLA-delegaten, sendte NLA visepresident Pål Dixon Sandberg og prosjektleder for IFLA 2019, Anita Veiseth
for å delta på GA og på konferansen for å promotere verdenskongressen i Oslo, 2019. Det ble også lagd en utstilling,
Landscape architecture as Common Ground, der alle landene kunne delta med tre prosjekter. Disse er utgitt i en bok
ved samme navn og er distribuert digitalt og ligger på NLAs hjemmeside.
Nordisk møte på Island, 2. november
Den islandske landskapsarkitektforening FILA, ved styreleder Fríða Björg Eðvarðsdóttir inviterte til nordisk møte i
Foreningen Nordens lokaler i Reykjavik. Representanter fra alle de fem landene var til stede.
FÍLA har feiret 40-årsjubileum i 2018 og utgitt årbok. I tillegg til at islendinger har stukket av med Rosa Barba-prisen og
publisert et praktverk om islandsk hagehistorie.
En av hovedsakene i møtet var innsamling av materiale til et prosjekt iverksatt av IFLA Europe som handler om
hvordan man bygger en «profesjonell anerkjennelse» i de nordiske landene. Hensikten er å produsere et felles nordisk
dokument som kan forklare (ovenfor IFLA) hvorfor profesjonen står såvidt sterkt i Norden, selv om vi ikke har
tittelbeskyttelse. NLA var representert ved Mona Vestli og styremedlem Martin Steinbekken.

3.6. Kontakt med utdanningsinstitusjonene
Daglig leder deltok på Gradsdagen på Institutt for landskapsarkitektur på NMBU 19. juni.
Sekretariatet besøkte LA 1 på AHO 28.08 og på NMBU 10.09, og informerte om NLAs virksomhet og utdeling av
årboken til alle de nye landskapsarkitektstudentene.
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Nytt 5-årig studium i landskapsarkitektur ved AHO
NLA var tilstede med sekretariat og styremedlemmer under åpningen av det nye 5-årige masterstudiet på AHO 20.08.
Presidenten holdt et innlegg og ønsket de nye studentene velkommen. Studiet er lagt opp med tre år ved AHO i Oslo
og to år for master/diplom ved Universitetet i Tromsø.
Høsten 2018 vedtok NLAs styre å fremme sak om vedtekstendring for NLAs årsmøte 2019, med forslag om
studentrepresentant fra AHO i NLAs styre.

3.7. Samarbeid med arkitektorganisasjonene
Arendalsuka: fellesprosjekt Arkitekturgata
NLA deltok i samarbeidsprosjektet om Arkitekturgata (Torggata) under Arendalsuka 2018, med NAL, NIL, AFAG,
Arkitektbedriftene, DOGA, «Med hjerte for Arendal», Oslo arkitekturtriennale OAT, Lyskultur, Vestre og SO-LA
landsap. NLAs lokalavdeling i Agder deltog i byggingen av gata, sammen med daglig leder, som representerte NLA
under uka. Forberedelsene startet i januar 2018.
Prosjektledere var Line Ramstad i Arkitektbedriftene og Siri Holmboe Høibo, DOGA. Se også punkt 3.1.
Tidsskriftavtalen med NAL
Avtalen omhandler obligatorisk abonnement av fagtidsskriftene Arkitektur N og Arkitektnytt for NLAs medlemmer.
Gjenytelsen er at 15 % av stoffet omhandler landskapsarkitektur. Publiseringen dekkes av økonomisk av NAL som eier.
Avtalen utløp i 2017, men er videreført inntil videre avklaring.
Kurs og arrangementer i samarbeid med NAL
NLAs medlemmer kan delta på Arkitekturdagen og de fleste av NALs kurs og seminarer til medlemspris.
Samarbeidsmøter NAL, NIL, NLA
Det er holdt to møter i 2018, 14.06 og 16.10. I tillegg har lederne av NAL, NIL og NLA regelmessige morgenmøter hver
3. uke, for generell oppdatering og informasjon om aktiviteter og felles utfordringer.
Oslo arkitekturtriennale OAT: assosiert medlemskap
NLA har stått som assosiert medlem av Oslo arkitekturtriennale i 2018.
Samarbeid med DOGA: Arkitekturpolitikk
På møtet på DOGA, med alle arkitektorganisasjonene, om arkitekturpolitikk 19.11 var NLA representert med president
og daglig leder.

3.8. Samarbeid med FAGUS og grøntanleggsektoren
FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren
Daglig leder har deltatt på to møter med de øvrige lederne av medlemsorganisasjonene i FAGUS.
FAGUS Rådsmøter og årsmøte: NLA var representert på årsmøtet i mars ved daglig leder Marit Hovi og Mona Vestli.
2018 kom Anne Byrkjeland inn som nytt medlem i fagrådet.
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4. Medlemstilbud
4.1. Fagdag og årsmøte
Fagdagen 2018
NLA Telemark arrangerte fagdagen 2018 «Byperspektiver» på kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn 6. april. Antall
deltakere: 179. Arrangørene hadde leid inn en profesjonell skuespiller, Kjersti Posti Høgli som konferansier, som løftet
fagdagen med fantasifulle kostymer og ulike roller mellom innslagene. Programmet omhandlet byutvikling, strategier
og bypakker, og inneholdt foredrag fra både lokale og mer langveisfarende; politikere, arkitekter, landskapsarkitekter
og byutviklere.
Blant foredragsholderne var Thomas Landenberg fra White Arkitekter i Sverige: «Fra enebolig til bybolig - er byparken
min nye hage?», Christian Pagh, København, fra Urgent.Agency: «Kulturbevisst byutvikling - helhetstenkning om tid,
rom og ressurser» og Rune Skeie, Asplan Viak, Oslo «Om Blågrønn byutvikling – transformasjon og flerfunksjonell
bruk».
Fagdagen ble avsluttet med utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2018. Presentasjon av de nominerte til hedrende
omtale og kåring av vinneren var ved juryens leder Torunn Hognestad. Det var lagt inn båttur på kanalen til Skien, før
middag og fest på Parkbiografen i Skien.
Årsmøtet 2018
Årsmøtet ble avholdt på Clarion Hotell Bryggeparken, 7. april. President Rainer Stange ønsket velkommen. Deretter
startet møtet med ett minutts stillhet til minne om æresmedlem og professor emeritus Magne Bruun, som gikk bort
21. januar 2018. Antall stemmeberettigede deltakere: 30. Det ble registrert 100 fullmakter, totalt antall stemmer:
130. Protokollen fra møtet er publisert på NLAs nettside.

4.2. Høstkonferanse og kontaktutvalgsmøte i Bodø
Fredag 26.10 arrangerte NLA høstkonferanse i Bodø, «Fra fly til by? - Områdetransformasjoner». Programmet var
utarbeidet i et samarbeid mellom Elisabet Kongsbakk i Statens vegvesen, Bodø, Ingrid Bay-Larsen i Nordlandsforskning
og Marit Hovi, daglig leder i NLA. Nordlandsforskning var medarrangør og bidro med Grønsj-debatt. Konferansier var
Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning. Avslutningsvis kåret Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød vinneren av
skisseprosjektkonkurransen «Kyststien Bodøsjøen – Mørkvedbukta», SLA.
Antall deltakere: 90, pluss deltakerne på Grønsj-debatten.
Tema på kontaktutvalgsmøtet lørdag 27.10 med lokalavdelingene var forslag og innspill til post-kongress turer etter
verdenskongressen IFLA 2019.
Torsdag 25.10 hadde styret i NLA møte med byplansjef Annelise Bolland og leder for utvikling og innovasjon i Bodø
kommune Stephan Skjelvan, som begge holdt innlegg på høstkonferansen. Artikler fra hendelsene er publisert på
hjemmesiden og i Arkitektnytt. Foredragene er publisert under «Foredragsmateriell».

4.3. Kurs, seminar
NLA arrangerte ikke egne kurs og seminarer i 2018, men har avtale med NAL om medlemspris på NALs kurs.
NLAs ressurser har gått til å forberede NLAs Høstkonferanse og IFLA 2019.
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4.4. Hjemmesiden
Det er publisert ca 80 fagartikler og nyhetssaker i 2018, pluss et tilsvarende antall arrangementer i kalenderen.
Prosjektdatabasen ble oppdatert med de nye prosjektene fra årboka 2017 – 2018, likeledes kontoroversikten og «Finn
din landskapsarkitekt». Arbeid med ny nettside har tatt lengre tid enn forventet, og sluttføres våren 2019.
Nyhetsbrev
- sendt ut 11 ganger i 2018, med utvalgte saker fra hjemmesiden. Mottakere er NLAs medlemmer, pluss andre som
har registrert seg via hjemmesiden, til sammen 1250 mottakere.
Medieklipp
NLA abonnerer på medieklipp fra Retriever. Styret, sekretariatet og tidsskriftsmedarbeiderne mottar daglig nyheter
som vedrører faget. Nyhetene genereres inn til NLAs nettside, under Eksterne nyheter.
Sosiale medier
NLA benytter Facebook aktivt. Antall følgere har økt fra 1650 til 1750 i løpet av året.
NLAs Instagram-konto norwegian_landscape_architects ‘lånes ut’ ved take-over, til ulike landskapsarkitektkontorer.
NLAs Twitter-konto benyttes i hovedsak til å kunngjøre større arrangementer og milepæler knyttet til
verdenskongressen.
IFLA 2019 har egne kontoer på Facebook, Instagram og Twitter, med egen SoMe-ansvarlig, Ane Liavåg Ellefsen.

4.5. Prosjektstøtte til lokalavdelingene og fagrelaterte aktiviteter
- NLA Trøndelag: Støtte til tegnekurs på Stokkøya, kr 10 000.
- Støtte til skrivekurs, kr 1000.
- Studentforeningen Terra Forma, NMBU: Støtte studietur Sør-England, kr 8000.
- Terra Frma/ LA 1 studietur til Paris 16. – 19.11, kr 13 000
- NLA Agder/Arendalsuka, kr 5000.

5. Drift av organisasjonen
5.1. Sekretariatet
NLA leier kontor i Josefines gate 32-34 etter avtale med AS Arkitektenes Hus og har avtale med Norske arkitekters
landsforbund (NAL) om fellestjenester, bl.a drift av IKT, post- og resepsjonstjenester. NLA har to ansatte i 100 %
stilling; daglig leder Marit Hovi og kontormedarbeider Mona Vestli. Sekretariatets oppgaver er:
- daglig leder: kontakt med styret og samarbeidspartnere, bl.a IFLA World og IFLA Europe, daglig drift av kontoret,
økonomistyring/budsjettansvar, forberede/oppfølging av styremøter, årsmøte og kontaktutvalgsmøte,
planlegging/økonomiansvar for fagdag og høstkonferanse, prosjektleder/redaktør for NLAs årbok, sekretær for AU og
Prosjektrådet IFLA 2019.
- kontormedarbeider: kontakt med medlemmer (inn-/utmeldinger og oppdatering av medlemsregisteret, utsending og
oppfølging av medlemskontingent) og sponsorer (fagdag og høstkonferanse, annonser i årboka og på web), sosiale
medier (publisere saker til nettsida, nyhetsbrev og facebook), salg av kontoroppføringer i årboka, produksjon av NLAs
organisasjonssider til Arkitektnytt, sekretær for programkomiteen IFLA 2019.
NLAs sekretariat har Nordisk sekretærfunksjon 2017 – 2020.
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5.2. Styret
Styret har hatt fire styremøter i 2018, i Oslo, underveis til Skien og i Bodø i forbindelse med høstkonferansen. Som et
ledd i NLAs utadrettede virksomhet, har styret hatt fokus på å møte representanter for kommunene/offentlige
instanser på de steder hvor vi har arrangert høstkonferanse og fagdag.

5.3. Spesielle fokusområder
Styret og administrasjonen har hatt fokus på å planlegge verdenskongressen som vi arrangerer i september 2019.
IFLA World Congress 2019 i Oslo
NLA er vertskap for IFLA World Council 16.-17. september og IFLAs verdenskongress i Oslo 18.-20. september 2019,
tittel Common Ground. Temaer er grønn mobilitet, sunne og vakre byer, bærekraftige urbane transformasjonsprosesser og medvirkning. Daglig leder Marit Hovi er sekretær i prosjektrådet og arbeidsutvalget, kontormedarbeider
Mona Vestli er sekretær for programkomiteen.
Styret har ansatt Anita Veiseth som prosjektleder for arrangementet IFLA 2019, i 20 % stilling.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2018.
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