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ENDRING AV VEDTEKTENE: 3.4 NEMNDER OG UTVALG – 1. GANGS BEHANDLING
Saken gjelder forslaget fra NLAs valgnemnd (2018-19) om å slå sammen NLAs utdanningskomité og
medlemskapsnemnda. Begge utvalg er nedfelt i vedtektene under punkt 3.4 Nemnder og utvalg, som
lyder:
3.4.1 Årsmøtet velger representanter til faste nemnder og utvalg og gir reglement for disse:
a) valgnemnda
b) medlemskapsnemnda
c) konkurransenemnda
e) utdanningskomiteen
Styret vurderer forslaget som relevant og anbefaler sammenslåing. Hovedbegrunnelsen er at etter
vedtektsendringen i 2017 er søknader som oversendes medlemskapsnemnda fra NLAs sekretariat svært
få, om noen. Sammenslåingen vil medføre at medlemmene i det nye utvalget som ev. vil motta søknad
om medlemskap til behandling, er de samme som kjenner IFLA Europe sine kvalitetskrav til utdanningen.
Forslag til ny betegnelse: Komité, eller utvalg, for utdannings- og medlemskapssaker.
Utdanningskomiteens oppgaver og mandat:
Å gå gjennom studiestedenes søknader om å godkjenne studieprogram i landskapsarkitektur i henhold til
IFLA Europe sine kriterier for bachelor og masterstudium i landskapsarkitektur. Utdanningskomiteen har
tre medlemmer, der leder (ordinært) er medlem av NLAs styre.
Medlemskapsnemndas oppgaver/mandat:
De strenge reglene for å bli medlem i NLA og kalle seg MNLA veier opp for at landskapsarkitekt ikke er en
beskyttet tittel. De fleste søkere har en 5-årig master i landskapsarkitektur fra NMBU eller AHO, og kan da
tas opp som medlem uten behandling i NLAs medlemskapsnemnd. Som generell regel etter årsmøtet på
Jeløya i 2017 (sak 9, Kriterier for medlemskap) praktiseres at alle som har bestått master i
landskapsarkitektur fra godkjent studiested tas opp som medlem, uten behandling i NLAs
medlemskapsnemnd.
Andre søkere med master i tilgrensende disipliner kan også tas opp som medlem dersom de har relevant
praksis/yrkeserfaring og masteroppgaven faller inn under betegnelsen landskapsarkitektur.
Følgende praksis gjennomføres i NLA når søkere med et annet studieforløp enn femårig
profesjonsstudium i landskapsarkitektur søker, søkerne må legge ved:
Dokumentasjon på mastergrad med en profil i landskapsarkitektur fra studiested
Sammendrag av masteroppgaven
Anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/senior landskapsarkitekt.
Sekretariatet innhenter dokumentasjonen, som oversendes til medlemskapsnemnda for behandling.
Medlemskapsnemnda består av NLAs president og to medlemmer, med to års virketid.
Vedtektsendringer krever behandling med vedtak i to årsmøter, 2. gang med 2/3 flertall.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar å erstatte NLAs medlemskapsnemnd og utdanningskomité med en ny nemnd/komité.
Det nye utvalget vil ta over oppgavene for de to tidligere; med å anbefale godkjenning av studieplaner,
samt vurdere søknader om medlemskap i NLA.

