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Kjære medlemmer av NLA, takk for følget gjennom 2021 og
velkommen til årsmøtet 2022!
Styret har gjennom 2021 opprettholdt sin aktivitet, tross fysiske avstander og nettbaserte møter. Det har
vært annerledes, men det har fungert. Gleden var stor da vi i mars 2022 kunne ønske velkommen til det
første fysiske styremøtet på to år i Oslo. Vi har et godt styre med en god sammensetning av ulike
kompetanser, geografisk tilhørighet og med ansettelser både i privat og offentlig sektor.
Vår organisasjon har i 2021 vokst med flere medlemmer, både studenter og ordinære medlemmer. Dette
har vært en trend gjennom de to siste årene. Styret er sitt ansvar bevisst ovenfor den voksende
medlemsmassens forventninger. I tillegg til egne møter stiller vi derfor også i diverse tverrfaglige fora og
samarbeid med andre fagorganisasjoner. Dette gjør vi for å sikre at NLA sin stemme blir hørt i formingen
av arkitekturpolitikk, de grønne fagenes interesser, samarbeid om arkitekturfaglige arrangementer med
mer. Dette arbeidet vil fortsette i 2022. Jeg besøkte den nye masterutdanningen i landskapsarkitektur ved
studiestart i Tromsø - et samarbeid mellom AHO og Universitetet i Tromsø. Etter utdanningskomiteens
gjennomgang av NMBUs studieplaner, har NLA anbefalt at IFLA Europe godkjenner de to masterstudiene
ved NMBU i henhold til IFLA sine kriterier for fem nye år.
Styret har brukt mye tid på oppfølging av arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for NLA. Ved årsmøtet
2020 ba medlemmene styret om å utarbeide denne. Bakgrunnen var styrets forslag om en pilot for et eget
tidsskrift. Medlemmene svarte med ønsket om et bedre kunnskapsgrunnlag, for å kunne vurdere hvilke
kommunikasjonstiltak som vil svare best på vårt felles ønske om å kommunisere landskapsarkitektur –
enda bedre enn i dag.
Vi vil bruke tid dette året på å gå gjennom strategien og prioritere blant kommunikasjonstiltakene, sett
opp mot tilgjengelige ressurser. Her må det nevnes at NLA sine virkelig verdifulle ressurser er dere
medlemmene. Vi i styret og administrasjonen skal gjøre hva vi kan for å være den basen vi bør være, men
for å kommunisere, dokumentere og forske videre på faget trenger vi medlemmenes initiativ og vilje til å
bidra. Bare sånn får vi utnyttet fagets bredde i hele landets lengde.
Ingenting av dette er mulig uten den kontinuerlige driften fra vår lille og dyktige administrasjon. Daglig
leder har signalisert at det nærmer seg pensjon. Styret har derfor startet arbeidet med å planlegge de
fremtidige stillingene i administrasjonen. Stillingsbeskrivelsene må sees i sammenheng med
kommunikasjonsstrategien og vedtaket om å utvide staben med en ny medarbeider. NLA vil fortsette å
vokse og det krever en utvidelse av staben.
Med ønske om et godt 2022 for alle landskapsarkitekter.
Pål Dixon Sandberg, President
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NLA ÅRSMØTE 2022: SAKLISTE
Tid:
Sted:

Lørdag 30. april 2022 kl. 10.00 – 15.00
Scandic Hotell Nidelven og Zoom

Årsmøtet er NLAs høyeste organ. Årsmøtet skal godkjenne arbeidet som styret har gjort gjennom året, og
trekke linjene for det videre arbeidet. Lokalavdelingene skal være representert med én representant på
årsmøtet, helst ved leder. Årsmøtesakene skal behandles i lokalavdelingene før årsmøtet.
Medlemmene mottar saklista på e-post. Sakspapirene legges ut på NLAs hjemmeside
www.landskapsarkitektur.no med unntak av regnskap og budsjett, med vedlegg.
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, nemnder og komiteer, utvalg og representanter er publisert på NLAs
hjemmeside www.landskapsarkitektur.no .

Sak 1

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET.
VALG AV ORDSTYRER, TELLEKORPS, REDIGERINGSGRUPPE OG REFERENTER
Forslag til vedtak:
Ordstyrer:
Tellekorps (2):
Redigeringsgruppe (2):
Referenter (2):
Signere protokollen (2):
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Sak 2

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Kunngjøring om årsmøtet 2022 ble første gang kunngjort i Arkitektnytt nr 3-2022, 18.03.
Årsmøtet 2022 holdes både fysisk og digitalt, i forbindelse med NLAs fagdag 29. april.
Sakspapirer med valgnemndas innstilling og øvrige vedlegg legges ut på NLAs nettside fortløpende og
sendes medlemmene 25.04. Ifølge vedtektenes punkt 3.1.2 skal årsmøtet innkalles med en måneds varsel,
dvs innen 30.03 og sakslista gjøres kjent innen åtte dager før årsmøtet, dvs 20.04.
Forslag til saksliste:
Sak 01 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03 Godkjenning av fullmakter
Sak 04 Presentasjon av nye medlemmer i 2021
Sak 05 Styrets årsmelding for 2021 - med vedlegg
Sak 06 Årsmeldinger for 2021 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter - med vedlegg
Sak 07 Regnskap for 2021 med vedlegg
Sak 08 Forslag til kommunikasjonsstrategi
Sak 09 Handlingsprogram 2022. Strategi og handlingsplan 2023–2025
Sak 10 Endring av vedtektene punkt 3.5: Landskapsarkitekturprisen, 2. gangs behandling
Sak 11 Endring av vedtektene punkt 3.4: Nemnder og utvalg, 1. gangs behandling
Sak 12 Styrets godtgjørelse for 2022
Sak 13 Budsjett for 2022 med rammebudsjett for 2023
Sak 14 Valg 2022
Sak 15 Årsmøte m/fagdag 2023. Høstkonferanse 2022
Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2022 erklæres lovlig satt. Forslaget til saksliste godkjennes.

Sak 3

GODKJENNING AV FULLMAKTER
Ifølge vedtektenes punkt 3.1.7 kan fraværende medlemmer gi fullmakt til et annet stemmeberettiget
medlem. Hvert medlem kan disponere to fullmakter, med unntak av lokalavdelingens representant som
kan disponere et ubegrenset antall fullmakter. Frist for oversendelse av fullmakt er 22.04.
Forslag til vedtak:
Fullmakter godkjennes.

Velkommen, dokumentoversikt, sak 1 Konstituering, 2 Godkjenning innkalling, 3 Godkjenning fullmakter. Side 4

