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NLA ÅRSMØTE 2013
Tid:

Lørdag 6. april 2013 kl. 09.00 – 13.30

Sted:

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

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 være behandlet i lokalavdelingene før årsmøtet.
Lokalavdelingene får tilsendt sakspapirene på e-post. På forespørsel kan papirutgave fås tilsendt. Sakene med vedlegg
legges ut på NLAs hjemmeside www.landskapsarkitektur.no, samt i begrenset antall på årsmøtet.
Sakspapirene trykkes ikke i Arkitektnytt. Kunngjøring om årsmøtet er trykt i Arkitektnytt nr 1 og 2/2013.
Vedlegg til saklista er regnskap for 2012, forslag til budsjett for 2013 med handlingsplan og rammebudsjett for 2014
samt årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter.

______________________________________________________________________________________
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):

_______________________________________________________________________________________________

Sak 2

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Første kunngjøring av årsmøtet 2013 sto i Arkitektnytt nr 1/2013. Invitasjon til fagdag og årsmøte ble sendt
medlemmene på e-post 15. februar. Påminnelse om fagdag og årsmøte er sendt medlemmene på e-post 4. mars.
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Sakspapirer med valgnemndas innstilling og øvrige vedlegg er sendt NLAs lokalavdelinger 12. mars. I følge vedtektenes
punkt 3.1.2 skal årsmøtet innkalles med en måneds varsel, dvs innen 6. mars, og sakslista gjøres kjent innen åtte dager
før årsmøtet, dvs innen 18. mars.
Forslag til saksliste:
Sak 1
Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 2
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3
Godkjenning av fullmakter
Sak 4
Presentasjon av nye medlemmer i 2012
Sak 5
Styrets årsmelding for 2012
Sak 6
Årsmeldinger for 2012 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
Sak 7
Regnskap for 2012
Sak 8
Endring av vedtektene § 2.7.2 Medlemskapets opphør – 2. gangs behandling
Sak 9
Endring av vedtektene § 3.2.1 Styrets sammensetning – 2. gangs behandling
Sak 10
Endring av vedtektene § 2.1 Ordinære medlemmer – 1. gangs behandling
Sak 11
Endring av vedtektene § 3.1 Årsmøte – 1. gangs behandling
Sak 12
NLA strategi for 2013 – 2014
Sak 13
NLA i framtiden
Sak 14
Styrets godtgjørelse
Sak 15
Budsjett for 2013 m/handlingsplan. Rammebudsjett for 2014
Sak 16
Valg
Sak 17
Årsmøte 2014. Høstkonferanse 2014
Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2013 erklæres lovlig satt. Årsmøtet godkjenner forslaget til saksliste.

_____________________________________________________________________________________________
Sak 3

GODKJENNING AV FULLMAKTER
I følge 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.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkomne fullmakter.

_______________________________________________________________________________________________
Sak 4

PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER
Følgende er opptatt som ordinære medlemmer i 2012 (36):
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NLA Oslo/Akershus: Arna Dögg Arnardóttir, Kaia Schjeldsøe Berg, Tom Kristian Berger, Hanne Lien Bjelke, Andrea Mist
Björnsdóttir, Margit Vinjerui Christenson, Katlinn Clavier, Eirik Dalland, Caroline Dilling, Bjarne Sigve Grønsberg
(gjenopptatt), Amund Hareland, Marius Trosterud Holmen, Ingrid Lien, Anette Monsen Londalen, Erlend Pehrson,
Kristine Prestrud, Erle Stenberg, Åsmund Stendahl, Ingrid Helene von Hanno Bast Sørum, Iwan Thomson
NLA Østfold: Ida Charlotte Skjoldager, Søssa (Åse Marie) Jørgensen, Hanne Prangerød Torskenes
NLA Hedmark/Oppland: Randi Engan
NLA Buskerud: Anette Normann Johnsen, Ragnheidur Karadottir
NLA Rogaland: Martina Andersson, Elin Elisabet Henricson
NLA Hordaland: Mads Engh Juel, Katinka Kilian, Lita Cecilie Flesland Sylta
NLA Trøndelag: Silja Jansdotter Jermstad, Oddveig Hovdenak
NLA Troms: Elisabeth Kristine Pettersen
NLA Finnmark: Andrew Budd, Nina Helen Halseid
22 meldte seg ut i 2012.

______________________________________________________________________________________

Sak 5

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012
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1. Organisasjonen
President: Kathrine Strøm
Visepresident: Yngvar Hegrenes
Styremedlemmer: Geir Nummedal, Astrid Kjølen, Karl-Magnus Forberg, Hettie Pisters
Studentrepresentant: Helene Roussel, vara Ingeborg Skålnes
Daglig leder: Marit Hovi
Kontormedarbeider og nettredaktør fra 16.1.-1.5; Maja Floberg, nettredaktør 15.5-1.11; Kine Clausen,
kontormedarbeider fra 1.6 og nettredaktør fra 1.11; Mona Vestli.
Medlemstall 2012
NLA hadde i 2012 en netto økning på 17 medlemmer. 22 utmeldte.
Ved utgangen av året hadde NLA 782 medlemmer, derav 82 studentmedlemmer.
Medlemmene fordelte seg slik pr 1.2.2013:
Medlemskategori:
Ordinære medlemmer
Ordinære medlemmer, redusert kontingent
Pensjonister
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer
Studentmedlemmer

2012
782
610
54
21
15
82

2011
765
558
83
21
10
89

2010
729
560
61
25
10
73

2009
740
550
60
20
10
100

2. Generelt om foreningens aktivitet i 2012
2012 har vært preget av en presset situasjon, både økonomisk og tidsressursmessig. Årsmøtet vedtok et optimistisk
budsjett basert på et høyt aktivitetsnivå, som skulle øke foreningens egenkapital. Foreningens sekretariat har gjennom
året hatt tre ulike medarbeidere i tillegg til daglig leder, noe som har medført et betydelig opplæringsbehov, dvs bruk
av daglig leders tid.
Situasjonen har ført til at styret og daglig ledelse ikke har klart å gjennomføre alle de forutsatte aktivitetene i
handlingsplanen. Det har også ført til at kostbar representasjon har blitt avlyst eller utsatt, primært har dette hatt
konsekvenser for NLAs internasjonale engasjement.
Landskapsarkitekturfaget er i stadig endring. Styret har viet en del oppmerksomhet til forhold knyttet til det. Det
gjelder blant annet diskusjonen om sammenslåing eller tettere samarbeid med andre arkitektorganisasjoner,
opprettelse av studietilbud dvs master i landskapsarkitektur ved Universitetet i Tromsø i regi av AHO, økt pågang av
søkere uten utdanning fra godkjente studiesteder, svart- og rød liste i forbindelse med vegetasjonsbruk, og
klimaendringenes påvirkning på faget. I mange sammenhenger er det blitt enda viktigere å være tydelig på fagets
essens og landskapsarkitekters kompetansefortrinn.
Foreningens aktiviteter er beskrevet under tre overskrifter:
Politikk og PR: utadrettet aktivitet som øker synligheten ovenfor tilstøtende fagområder og fagpolitisk
Medlemstilbud: aktiviteter i hovedsak rettet mot medlemmene og standen
Drift av organisasjonen: arbeid knyttet til å opprettholde en velfungerende organisasjon med sunn økonomi
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3. Politikk og PR
3.1. Synlighet i fagpressen og dagspressen, og i faglige debatter
Arkitektnytt:
Medarbeidere i 2012 har vært Anne Margrethe Bø Tibballs og Kari Laaverud Mangset.
Styret er ansvarlig for NLAs to faste organisasjonssider, med aktuelle nyheter fra NLA. Til den faste spalten
”Presidentens hjørne” har bidragsytere vært Kathrine Strøm og Astrid Kjølen.
Arkitektur N:
Redaksjonelle medarbeidere i Arkitektur N har vært Ingrid Haukeland (gjennom hele 2012), Kathrine Strøm (1.1.121.5.12) og vikar for presidenten; Mari Bergset fra 1.10.12-31.12.12.
Arkitektur Ns redaksjon opplyser at antallet sider landskapsstoff i 2012 var 116, av totalt 667 redaksjonelle sider. Det
utgjør 17,4 % av de redaksjonelle sidene og er i tråd med den reviderte tidskriftsavtalen, som fastslår at andelen
landskapsstoff skal gjenspeile prosentandelen medlemmer i NIL (15 %), NLA (18 %) og NAL (62 %) samlet.
Avisinnlegg signert presidenten:
Puslete sykkelstrategi, Aftenposten 20.06.12
Naturens teknologi, Dagens næringsliv 10.08.12
Slutt på sponsing av bilister, Aftenposten 12.09.12
Landskapsarkitektutdanning i Tromsø, Nordlys 23.11.12
Mangelfullt fagråd for byutvikling, Aftenposten 05.12.12
Byens funksjoner (”Gatekamp”), Aftenposten 29.01.13
Paneldebattdeltagelse v/ presidenten:
Toppmøte i Framtidens byer 20.11.12

3.2. Publikasjoner
NLAs årbok 2012 – 2013 (Medlemshåndboka)
Opplaget for årboken 2012-13 ble økt fra 2000 til 2200 eksemplarer. Formatet ble økt fra A5 til for at ”skolebok”. 160
sider. Årboka presenterte 54 nye prosjekter, som også er lagt ut i prosjektbasen på NLAs hjemmesider. Basen har nå
mer enn 380 prosjekter. Salg av prosjektpresentasjoner, kontoroppføringer og annonser utgjorde ca 30 % av NLAs
samlede inntekter i 2012.
OSLO – A guide to New Landscape Architecture (2012/13)
NLA har støttet utgivelsen av en Oslo-guide til landskapsarkitektur, ved deltakelse i planleggingsfasen, ved å bistå i
utvelgelse av prosjekter og ved å opprette kontakt mellom prosjektleder Jan Bernigeroth (MNLA) og kontorene, for å
skaffe underlagsmateriale. NLA har kjøpt inn 100 ex av boken. Guiden er utgitt av Callwey Verlag og har engelsk tekst.
Ny norsk landskapsarkitektur (2010)
Boka ”Ny norsk landskapsarkitektur” ble utgitt høsten 2010, i samarbeid med Gyldendal Akademiske. NLAs andel av
opplaget var 1000 ex på norsk, og 500 i engelsk utgave. Boka solgte i 2010: 589 bøker, i 2011: 408 bøker og i 2012: 158
bøker. Restopplaget pr januar 2013 er på 150 norske og 198 engelske bøker.
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3.3. Høringsuttalelser 2012





Høringsuttalelse til handlingsplan mot rynkerose. Sendt Direktoratet for naturforvaltning, april 2012: FAGUS på
vegne av stifterorganisasjonene.
Høringsuttalelse til ny gravferdslov. Sendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, oktober 2012:
FAGUS på vegne av stifterorganisasjonene
Høringsuttalelse til ny gravferdslov. Sendt FAD, 1.11.2012: Tillegg til FAGUS’ høringsuttalelse v/Ingrid Klingberg
Svar til Stortingsmelding 28, 2011-2012, ”Betre bygg for eit betre samfunn”, Kommunal- og forvaltningskomiteen.
FAGUS/NAML på vegne av stifterorganisasjonene.

3.4. Representasjon i juryer, råd, utvalg mm
Oppnevnte jurymedlemmer i 2012
 Konkurranse om Charlottenlund gravplass: Åse Skrøvset og Asberg Sigurgeirsson
 Plan- og designkonkurranse om Tiller kirkegård: William Bull og Ingrid Klingberg
 Prekvalifisering for Ruten Sandnes: Terje Kalve
 Plan- og designkonkurranse for Sluppen bru med omgivelser: Rune Vik
 Åpen plan- og designkonkurranse om Torget i Rjukan: Inge Dahlman
 Festplass og høyhus i Straume: Axel N. Sømme
Jurymedlemmer for åremålsperioder:
 Vakre vegers pris: Tor Nilssen, vara Torunn Hognestad. Utdeling annethvert år.
Prisen gikk i 2012 til Bybanen i Bergen og Borgestadalleen ved Skien.
 Norsk Forms Jury: Ingrid Haukeland (2012 – 2013)
 Statens Byggeskikkpris (fra 2013):
Påminnelsen til Kommunal- og regionaldepartementet om landskapsarkitekt i ny jury resulterte i at KRD har
utnevnt Anita Veiseth som jurymedlem, 2013 - 2017
Representanter i komiteer og utvalg:
 NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité: Lars Flugsrud (NLA har observatørstatus)
 Arbeidsgruppe for utvikling av BIM (Building Information Modelling) for landskapsarkitekter (LIM - Landscape
Information Modelling): Knut H Wik MNLA, Bjørn Amund Enebo MNLA og Åge Langedrag.
 Galleri ROM: President og daglig leder
 Daglig leder deltok på idémøte og drøfting av Utenriksdepartementets reisestøtteordning for arkitektur og design
21.8.12.
 Daglig leder deltok på ILPs stand på utdanningsmessen i Oslo Spektrum, 14.-16.02.
Oppnevnte og sittende representanter til styrer og råd i 2012
 FAGUS’ råd: President og daglig leder
 Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge: Geir Nummedal (NLA har
observatørstatus)
 NAL/Arkitektbedriftene felles konkurransekomite: Lars Flugsrud (NLA har observatørstatus)
 Styret for stiftelsen Arkitekturmuseet: Tore Edvard Bergaust (2012-2015)
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Styret i Europa Nostra avd. Norge: Tore Edvard Bergaust
Rådet for Byarkitektur i Oslo: Ragnhild Momrak, vara Marianne Hermansen (2012-2015)
Fagrådet ved arboretet på Milde: Anna Wathne (2010 – 2013)
Norsk Forms styre: Karsten Jørgensen (oppnevnt av Profesjonsrådet for perioden april 2009 – april 2013)

Revisjon av Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse Landskapsprosjektering:
Arkitektbedriftene i Norge kontaktet NLA høsten 2011 for å invitere til samarbeid om revisjon av Arkitektfaglig
ytelsesbeskrivelse for landskapsprosjektering. Styremedlem Hettie Pisters har vært NLAs representant i arbeidet fra
høsten 2012. Det er i tillegg holdt ett kontaktmøte med Arkitektbedriftene, i desember 2012.

3.5. Internasjonalt engasjement: IFLA, International Federation of Landscape Architects og Norden
Arrangement og møter 2012:
IFLA Europe General Assembly ble holdt i St. Petersburg, 9.-10. Juni; IFLA-delegat Gyda Grendstad og visepresident
Yngvar Hegrenes deltok. I forbindelse med at NLA har søkt om, og fått rollen som vertskap for IFLA Europe GA
(generalforsamling) høsten 2014 er det nedsatt en plankomité med Gyda Grendstad, tidligere IFLA-delegat Tore
Edvard Bergaust og LA-student Ingeborg Skålnes, som er kontakt mot ELASA. ELASA vil ha parallelt arrangement ved
UMB under IFLA GA.
IFLA World Council med World Congress gikk av stabelen i Cape Town, Sør-Afrika, 5.-9. september. NLA meldte forfall
av økonomiske årsaker. Av samme grunn ble i 2012 kontingent til IFLA betalt med 10 % av beregnet kontingent.
NLAs søknad om å arrangere IFLA World Council og verdenskongress i 2019 ble presentert av DLs IFLA-delegat. I hard
konkurranse med Frankrike, ble NLAs søknad akseptert (vedtatt).
Til det årlige møtet med styrene i de nordiske landskapsarkitektforeningene, 11. oktober i Helsinki måtte NLA melde
forfall pga økonomi.

3.6. Kontakt med utdanningsinstitusjonene ved UMB, AHO og UIT
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging ILP:
Daglig leder deltok på mastergradsdagen på ILP, 21.06.12.
Det er avholdt møte med ledelsen v/ILP den 31.10. NLA var representert ved president, daglig leder og
kontormedarbeider Mona Vestli.
Studentrepresentant Helene Roussel har sendt e-brev til styret ved UMB ang lokaliseringssituasjonen for studentene
ved ILP.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, AHO og etablering av LA-studiet ved UiT:
I forbindelse med etableringen av masterstudiet i landskapsarkitektur ved Universitetet i Tromsø har presidenten vært
i dialog med Janike Kampevold Larsen om IFLAs kriterier for LARK-utdanning.
Presidenten hadde et kort møte med rektor ved UiT (under høstkonferansen) med hensyn til studiet i
landskapsarkitektur ved UiT.
Utdanningskomiteen har vært ledet av styremedlem Geir Nummedal (se egen årsmelding).
Utdanningskomiteens medlemmer deltok i felles møte med medlemskapsnemnda og styret 29.08. Tema var NLAs
medlemskapskriterier og forberedelse av årsmøtesaken mht vedtektsendring.
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Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge:



Geir Nummedal deltok på møtet 15.03 på UMB.
Astrid Kjølen deltok på møtet 27.09 på NTNU.

3.7. Samarbeid med andre
NLA har gått gjennom leieavtaler med NAL og bedt om en samlet gjennomgang av disse. NAL ble i november bedt om
å utarbeide et grunnlag for et møte. På grunn av årsskiftet har økonomisjefen bedt om utsettelse.
Tidsskriftavtalen med NAL er under revisjon. Hovedendringene er at andelen landskapsstoff er økt, honoraret til
medarbeiderne er økt, og ordet «landskap» står fast på forsiden av Arkitektur N.
Avtalen om medieklipp fra Retriever med NAL utløp ved årsskiftet 2012-13. (Avtalen videreføres i 2013.)
Nyhetsklippene genereres inn til NLAs nettside, under Eksterne nyheter.
Samarbeid med arkitektorganisasjonene NAL, NIL og AFAG:
NAL, NIL og NLA har hatt to kontaktmøter i 2012; 17.09 og 7.12, der presidenter og daglig leder har deltatt.
Fra september til desember har presidentene i NAL, NIL, NLA og AFAG hatt jevnlige møter.
Med Norske Landskapsingeniørers Forening (NLI):
Det har blitt holdt et møte (31.10) mellom lederen Lars Berge og NLAs president.
FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren
Daglig leder har deltatt på samarbeidsmøtene for koordinering av fagarrangement i grøntanleggssektoren. NLA er
samarbeidspart i arrangementet Grønn Galla.

4. Medlemstilbud
4.1. Fagdag og årsmøte i samarbeid med lokalavdeling NLA Hedmark/Oppland
Ansvarlig arrangør av NLAs fagdag på Gjøvik, 23. mars 2012 var lokalavdelingen NLA Hedmark/Oppland, med tema:
«Nytt, djervt, frekt». Årsmøte ble holdt 24. mars.
Antall deltakere på fagdagen: 182.
Antall deltakere på årsmøtet: 49.
Lokalavdelingen «Innlandet», dvs. Hedmark/Oppland, tok utgangspunkt i utviklingen i Gjøvik by, da de inviterte til
fagdag 23.mars 2012. Vi fikk et innblikk i noe NYTT, noe DJERVT og noe FREKT i Gjøviks sentrumsutviklingsgrep, i
lekende byrom i Nederland, i den lekende utviklingen av Dream Hamar (torg), i utstillingen «Hjernen», i Prøysens
hjemland, i glemte og gjemte kulturminner og nye broer. Men kan hende mest nytt, djerv og frekt finner vi igjen i
Statens vegvesens «strategi for små steder» eksemplifisert med de elegante og vakre «mexicanske» skulpturene på
Sygard Grytting. Det var vakkert vårvær i Gjøvik i mars, og etter en herlig befaring langs Mjøsa og gjennom sentrum,
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fikk vi en interessant og spennende redegjørelse for Gjøviks tilblivelse og utvikling med utgangspunkt i det fredede
gårdsanlegget, Gjøvik gård.

4.2. Høstkonferanse og kontaktutvalgsmøte i samarbeid med lokalavdeling NLA Troms
NLA Troms arrangerte 21.-22. september høstkonferansen «RAMSALT - urbant og arktisk landskap i endring» med
befaring til Kvaløya 22.09. Kontaktutvalgsmøtet ble holdt hos Asplan Viaks lokaler 20.09.
Antall deltagere på høstkonferansen: 114.
Antall deltakere på KU-møtet: 16.
Lokalavdelingen i Troms bød oss på et spennende og RAMSALT fagprogram 21. og 22.september, som bl.a. ga innsyn i
industriers påvirkning på utforming av steder. Vi fikk et mangesidig innblikk i de særlige uttrykksformer og
utfordringer knyttet til bosetning og næringsutvikling i det arktiske landskapet, både i Norge, på Svalbard og på
Grønland, med eksempler på hvordan det særlige i arktisk natur, benyttes i markedsføring og produktkonsept. Vi fikk
oppleve et Troms i miniatyr på befaring gjennom et fantastisk fjord-, hav- og høyfjellslandskap ut til Sommarøy, med
den japanske landskapsarkitekten Fumiaki Takanos ord i minne: ”We have the Artists eyes. We have the Scientists
brains. We have the Poets hearts: We are Landscape Architects!

4.3. Kurs, seminar
NLA ved styremedlem Astrid Kjølen og daglig leder samarbeidet med FAGUS om seminaret «Svartelista - ikke bare i
svart/hvitt», arrangert 24.10. Kurset hadde ca 60 deltakere.
Tema var arbeidet med, og status for svartelista pr. oktober 2012. Forelesere stilte fra Miljøverndepartementet,
Direktoratet for Naturforvaltning, Artsdatabanken, karplante-gruppa, NLA med mer. Seminaret var viktig fordi det ga
god innføring i forvaltningas arbeid med temaet, og førte til en sterkere dialog mellom NLA, FAGUS og forvaltninga.
Bakgrunnen for kurset er at «Forskrift om import og utsetting av fremmede arter» vil komme på høring i 2013. Norsk
svarteliste 2012 er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for denne forskriften.
NLA kommer til å følge opp arbeidet med nye seminar i 2013.

4.4. Hjemmesiden
Hjemmesiden er foreningens viktigste kanal for informasjon til medlemmene, og kontinuitet i publisering var høyt
prioritert også i 2012. Det er lagt ut fagartikler og en rekke nyhetssaker. All påmelding til fagarrangement skjer på
nettsida. Artikler og debattinnlegg publisert i dagspressen, bl.a etter skrivekursene våren 2012 er lagt ut. Også
samtlige 54 nye prosjekt i årboka er publisert på nettsida, samt kontoroversikten fra årboka.

5. Drift av organisasjonen
5.1. Sekretariatet
NLA har leid inn diverse ekstrahjelp fra vikarbyrå siden 2007. Fra desember 2012 ble sekretariatet utvidet med en 70
% stilling for kontormedarbeider og nettredaktør, fra 1,0 til 1,7 stillinger. Hensikten med dette er blant annet å øke
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mulighetene til inntjening i pågående prosjekter. Mona Vestli ble ansatt som kontormedarbeider/ lederassistent og
nettredaktør ved årsskiftet 2012/13, etter å ha vært innleid på engasjement via vikarbyrå fra juni.
NLA samarbeider med NAL om felles system for medlemsregister. Nytt nettbasert medlemsregister er tatt i bruk i
november 2012.
Blant oppgavene som ligger til sekretariatet er:
Hjemmesiden – informasjonskanal og medlemsgode, her legges ut arrangement i kalenderen, artikler og nyheter på
forsiden, fagartikler og debattinnlegg.
Årbok – med matrikkel over alle medlemmene (er inkludert i NLA-medlemskapet), kontorer kjøper plass til oppføring
av sin kontaktinfo og for å presentere prosjekter.
Arkitektnytt - redigerer NLAs organisasjonssider i 11 utgaver.
Medlemsregisteret - kontinuerlig vedlikehold og oppdatering – medlemsoversikter sendes til lokalavdelingene med
ujevne mellomrom. Verving av nye medlemmer. Arkivering – både digitalt og på papir.
Kontakt med lokalavdelinger – vi legger ut info på landskapsarkitektur.no og facebook, også på vegne av
lokalavdelingene.
Kontakt med sponsorer/annonsører – til nett/ årboka/ fagdag/ andre arrangementer
Sekretariat for styret – innkalling til styremøter/referater.
Arrangement – støtte for lokalavdelingene ved NLAs fagarrangement. Oppstartsmøter.
I tillegg deltar daglig leder på møter med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere.

5.2. Styret
Styret har hatt åtte styremøter i 2012.
Det er løpende AU-møter med daglig leder, president, visepresident. Fra desember har styremedlem Karl-Magnus
Forberg hatt ansvar som styrets økonomiansvarlige.
Styret har i 2012 hatt fokus på å holde budsjettet til tross for begrensede inntektsmuligheter. Samt startet diskusjonen
om foreningen og fagets rolle i en omskiftelig tid.

5.3. Spesielle fokusområder i 2012: Drøfting av medlemskapskriterier i NLA
Utdanningskomiteen, medlemskapsnemnda og styret har hatt møte 29.08, for å drøfte medlemskapskriteriene for
ordinært medlemskap i NLA. Konklusjonene fra møtet ble brakt videre til medlemskapsnemnda, som utarbeidet et
forslag til endring av vedtektene. Se egen sak i årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2012 til etterretning.
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Sak 6

ÅRSMELDING FRA LOKALAVDELINGER, NEMNDER, UTVALG OG REPRESENTANTER
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter legges ut på
www.landskapsarkitektur.no. Årsmeldingene legges også fram på årsmøtet (2 sett bla-eksemplar).
VEDLEGG:
Årsmeldinger for 2012 fra
Representanter:
Internasjonal delegat til IFLA og IFLA Europe: Gyda Grendstad
Representanten i Rådet for byarkitektur i Oslo: Ragnhild Momrak
Styremedlem i Stiftelsen Arkitekturmuseet: Tore Edvard Bergaust
Arkitektur N: Landskapsmedarbeidere Ingrid Haukeland /Kathrine Strøm/Mari Bergset
Arkitektnytt: Landskapsmedarbeider Anne M Tibballs
Komiteer, nemnder og utvalg:
Medlemskapsnemnda
Konkurransenemnda
Komiteen for etikk og tvister
Kontrollkomiteen (rapport for 2012)
Utdanningskomiteen
Lokalavdelingene:
NLA Oslo/Akershus
NLA Østfold
NLA Hedmark/Oppland
NLA Buskerud
NLA Vestfold
NLA Telemark
NLA Agder
NLA Rogaland
NLA Hordaland
NLA Sogn og Fjordane
NLA Møre og Romsdal
NLA Trøndelag
NLA Nordland
NLA Troms
NLA Finnmark
Terra Forma, landskapsarkitektstudentene v/ILP, UMB
Forslag til vedtak:
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter for 2012 godkjennes.
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Sak 7
REGNSKAP FOR 2012
Vedlegg
- Resultatregnskap for 2012 m/ balanse og noter, signert 18.3.2013
- Årsberetning 2012, signert 18.3.2013
- Revisjonsberetning for regnskapet 2012
Revidert regnskap for 2012 med revisjonsberetning sendes lokalavdelingene og legges ut på årsmøtet.

Foreningen har i 2012 et resultat på kr 26.738, mot budsjettert resultat på kr 49.300. Daglig leder og styret har hatt et
sterkt fokus på innsparinger i 2012. Styret ser alvorlig på situasjonen. Styret mener kursen er endret, og at vi har et
godt grunnlag for å gjenoppbygge egenkapitalen.
Kommentar til bokprosjektet ”Ny norsk landskapsarkitektur”
Boka Ny norsk landskapsarkitektur, vedtatt på årsmøtet 2007, ble utgitt i september 2010.
Opplaget var på 3000 bøker, hvorav NLA forpliktet seg til å kjøpe 1500 bøker; 1000 norske, 500 engelske.
Av NLAs bøker er pr 31.12.2012 solgt til sammen 1155 bøker. Veiledende utsalgspris er kr 480.
Verdien av restopplaget på 150 norske og 198 engelske bøker er bokført til kr 80.208.
Egenkapital
Per 31.12.2012 er NLAs egenkapital kr 504.837. Av dette er kr 50.000 avsatt til bokprosjektet, for å dekke eventuelt
tap som kan oppstå ved realisering av restopplaget. Styrets mål er å selge hele eller størstedelen av restopplaget i
2013/14, og i så fall kan avsetningen tilbakeføres i sin helhet i 2014.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2012.
_______________________________________________________________________________________________

Sak 8

ENDRING AV VEDTEKTENE: § 2.7.2 MEDLEMSKAPETS OPPHØR (2. GANGS BEHANDLING)
Forslaget til endring ble vedtatt ved første gangs behandling på årsmøtet i 2012.
Tidspunkt for utmelding og ikrafttreden av utmeldingen er omhandlet i vedtektenes punkt 2.7 Medlemskapets
opphør. Dagens bestemmelse i § 2.7.2 lyder:
”Utmelding må sendes styret i rekommandert brev og har øyeblikkelig virkning. Innbetalt medlemskontingent
refunderes ikke.”
§ 2.7.2 endres til:
”Utmelding må sendes NLA skriftlig og er gyldig fra førstkommende kvartal. Innbetalt medlemskontingent refunderes
ikke.”
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Begrunnelse for endringen:
Ordningen med utmelding ved rekommandert brev har ikke blitt praktisert de siste ti årene. Utmelding skjer skriftlig,
vanligvis ved e-post til NLAs sekretariat.
Medlemmet varsles i svaret fra NLA om at utmeldingen vil være gyldig fra førstkommende kvartal. Bakgrunnen for
dette er blant annet at mottatte fagtidsskrifter må betales for.

Forslag til vedtak:
Vedtektenes punkt om medlemskapets opphør, § 2.7.2 endres for 2. gang til:
”Utmelding må sendes NLA skriftlig og er gyldig fra førstkommende kvartal. Innbetalt medlemskontingent refunderes
ikke.”
________________________________________________________________________________________________
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ENDRING AV VEDTEKTENE: § 3.2.1 STYRETS SAMMENSETNING – 2. GANGS BEHANDLING
Forslaget til endring ble vedtatt ved første gangs behandling på årsmøtet i 2012.
Valgnemnda sendte 23.02.12 forslag om å endre vedtektenes punkt 3.2.1: Styrets sammensetning.
Begrunnelsen fra valgnemnda: "Foreningens organisasjon er slik at det nå virker lite formålstjenlig å ha egne
styreposisjoner for kasserer og varamedlem. Foreningens budsjettarbeid bør gjennomføres av styret som kollektiv i
nært samarbeid med daglig leder."
Dagens bestemmelse § 3.2.1 lyder:
”Foreningen ledes av et styre med 4 - 6 medlemmer; president, visepresident, kasserer og 1 - 3 styremedlemmer.
Presidenten velges for ett år. Alle øvrige styremedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene skal være
på valg hvert år.”
Forslag til ny ordlyd i § 3.2.1:
”Foreningen ledes av et styre med seks (6) medlemmer; president, visepresident og fire (4) styremedlemmer.
Presidenten velges for ett år. Alle øvrige styremedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene skal være
på valg hvert år.
Vedr. kasserer:
Styremedlemmet med verv som kasserer har de siste 7-8 årene ikke hatt befatning med NLAs kontoer eller andre
tradisjonelle kassereroppgaver. Vervet har medført et visst ansvar for å forberede og fremlegge styrets budsjettforslag
og regnskap på NLAs årsmøter. I tillegg har kassereren fulgt med på månedlig økonomirapportering fra regnskapsfører
til styret.
Det er en støtte for daglig leder at et styremedlem har en utvidet rolle mht oppfølging av økonomien. Det er i blant
behov for å drøfte økonomispørsmål mellom styremøtene. Styret 2012-13 har organisert seg slik.
Vedr. varamedlem:
Denne tittelen samsvarer ikke med dagens praksis, da alle styrets medlemmer møter fast.
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Forslag til vedtak:
Vedtektenes punkt om styrets sammensetning, § 3.2.1 endres for 2. gang til:
”Foreningen ledes av et styre med seks (6) medlemmer; president, visepresident og fire (4) styremedlemmer.”
________________________________________________________________________________________________
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ENDRING AV VEDTEKTENE § 2.1 ORDINÆRE MEDLEMMER, 1. GANGS BEHANDLING
Søknad om NLA-medlemskap fra søkere uten master (5-årig utdanning) fra utdanningssted med godkjent studieplan i
landskapsarkitektur, sendes NLAs medlemskapsnemnd for behandling. Faglig bakgrunn hos søkerne blir stadig mer
kompleks. Som eksempel kan bl.a nevnes søkere med bachelor fra universitet i Asia med påbygging master i
landskapsurbanisme fra AHO, samt arkitekter som har hatt ansvar for, og utført, større landskapsprosjekter, med mer.
Medlemskapsnemnda opplever at behandling av søknadene er komplisert ut fra dagens regler. Nemnda foreslår
derfor å endre punkt 2.1.1 a) og b) i vedtektene. Punktet omhandler hvem som kan tas opp som ordinære medlemmer
i NLA.
Medlemskapsnemndas begrunnelse:
Med opprettelse av utdanning i landskapsarkitektur ved Universitetet i Tromsø (UiT), og eventuelt gjenopprettelse av
master i landskapsarkitektur ved Bergen Arkitektskole (BAS), har foreningen behov for entydige retningslinjer for
medlemskap. Dagens vedtekter henviser ikke til IFLAs Charter for Landscape Architectural Education. Forslaget til nytt
punkt 2.1.1 a) og b) er formulert slik at alle nye søkere som tas opp som medlem etter behandling i NLAs
medlemskapsnemnd, skal ha kompetanse som svarer til IFLAs kriterier og spesifikasjon i hht punkt II.3 i IFLAs Charter
for Landscape Architectural Education.”
Punkt II.3 i IFLAs Charter for Landscape Architectural Education, hentet fra IFLAs nettside:
http://www.iflaonline.org/images/PDF/education/ifla_laeducationcharter_082005.pdf
Landskapsarkitektutdannelse innebærer tilegnelse av kunnskap innenfor følgende brede områder:
• Historie om kulturelle uttrykk og forståelse av design som en samfunnsrelatert kunstform (History of cultural form
and an understanding of design as a social art)
• Kulturelle og naturlige systemer (Cultural and natural systems)
• Plantekjennskap og hagebruk (Plant material and horticultural applications)
• Byggeledelse inkludert kunnskap om materialer, metoder, teknologi, dokumentasjon og administrasjon av
konstruksjon, og søknadsprosedyre (Site engineering including materials, methods, technologies, construction
documentation and administration, and applications)
• Teori og metode i design og planlegging (Theory and methodologies in design and planning)
• Landskapsforming, forvaltning, planlegging og vitenskap i alle målestokker og sammenhenger (Landscape design,
management, planning and science at all scales and applications)
• IT og relevant programvare (Information technology and computer applications)
• Politiske og juridiske rammer (Public policy and regulation)
• Kommunikasjon og medvirkningsprosesser (Communications and public facilitation)
• Faglig relevant etikk og verdier (Ethics and values related to the profession)
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Ordlyden i gjeldende vedtekter:
2.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer kan opptas:
2.1.1 a) Landskapsarkitekter med avgangseksamen fra utdanningsinstitusjon godkjent av NLA.
2.1.1 b) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt. a), men som har relevant landskapsarkitektpraksis av minst ett års
varighet, gjennom utøvelsen av yrket har vist seg kvalifisert, og har innsendt selvstendig utarbeidet materiale godkjent
av medlemskapsnemda.
2.1.2 Ordinært medlemskap kan bare innehas i ett land. For utenlandske statsborgere opphører medlemskapet i NLA
ved bosetting utenlands, med mindre det i vedkommende land ikke er nasjonal landskapsarkitektforening.
2.1.3 Ordinære medlemmer har rett til å bruke betegnelsen medlem av Norske landskapsarkitekters forening
forkortet MNLA, sammen med tittelen landskapsarkitekt.
2.1.4 Ordinært medlemskap er gyldig når NLA har mottatt søknad med bekreftelse på bestått studium.
Det foreslås at punktene 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.4 beholder dagens ordlyd.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar følgende ny ordlyd i vedtektenes punkt 2.1.1 a) og b) om kriterier for ordinært medlemskap:
2.1 Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer kan opptas:
2.1.1 a) Landskapsarkitekter med bestått avgangseksamen fra et utdanningsprogram godkjent av NLA. Godkjenningen
er basert på IFLAs Charter for Landscape Architectural Education.
2.1.1 b) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt a), men som kan dokumentere kvalifikasjoner tilsvarende de som
oppnås på et utdanningsprogram godkjent av NLA.
_______________________________________________________________________________________________
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ENDRING AV VEDTEKTENE § 3.1 ÅRSMØTET, 1. GANGS BEHANDLING
Styret foreslår endring av vedtektenes punkt 3.1.5 g) og h), som sier at årsmøtet skal behandle hhv budsjett for
inneværende år, og handlingsplan med økonomiske rammer for det kommende år.
Vedr forslag om endring av g) budsjett for inneværende år:
Et av styrets viktigste redskaper for effektiv styring gjennom året er budsjettet. Regnskapet for NLA føres etter
regnskapsloven og følger dermed kalenderåret. Slik vedtektene lyder i dag, har ikke NLA et godkjent budsjett for
inneværende år (2013) før etter at det er gått ca tre måneder siden forrige budsjett/regnskap ble avsluttet. Om
vedtektene skulle følges, ville styret miste mye tid. I praksis handler styret likefullt i henhold til vedtatt
rammebudsjett, i den grad dette er detaljert nok.
I henhold til vedtektene pkt g) pr i dag, er det årsmøtet som godkjenner og dermed står ansvarlig for budsjettet.
Budsjettet kan dermed ikke fravikes gjennom året, uten etter godkjenning fra årsmøtet. I realiteten gjøres dette ofte
gjennom året, da styret må ha muligheten til å respondere på økte eller minskede inntekter eller utgifter.
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Fra vedtektene ble godkjent første gang i 1983, har foreningen vokst og budsjettet ekspandert tilsvarende. Med årene
er foreningens budsjett blitt et lite stykke arbeid å sette seg fullt og helt inn i. Det blir ikke riktig å anta at årsmøtet - i
løpet av møtet - vil bli satt godt nok inn i budsjettet til å kunne ta ansvar for det.
Dersom årsmøtet vedtar å gi myndighet over årsbudsjettet til styret, foreslås punkt g) erstattet av at forslag om
styrets godtgjørelse vedtas av årsmøtet.
Vedr forslag om endring av h) handlingsplan med økonomiske rammer for det kommende år:
Punkt h) om handlingsplanen foreslås endret av delvis samme grunn. Når handlingsplanen godkjennes er den enten
forskjøvet tre måneder i forhold til budsjettet, eller den er allerede igangsatt, tre måneder før årsmøtet. Styret ønsker
at årsmøtet skal kunne sette seg inn i den retningen styret ønsker å ta de neste årene, på en oversiktlig måte.
Dagens ordlyd:
Punkt 3.1.5 Årsmøte skal behandle:
[…]
g) budsjett for inneværende år
h) handlingsplan med økonomiske rammer for det kommende år

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar følgende ny ordlyd i vedtektenes punkt 3.1 om Årsmøtets myndighet:
Punkt 3.1.5 Årsmøte skal behandle:
Punkt 3.1.5 g) styrets godtgjørelse
Punkt 3.1.5 h) strategi med økonomiske rammer for kommende år
________________________________________________________________________________________________
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NLA strategi for 2013 - 2014
NLA er en interesseorganisasjon som har som formål å jobbe for fagets interesser, i henhold til vedtektenes
§ 1.3: Foreningen har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens
interesser.
Videre ønsker styret å basere NLAs strategi for 2013 - 2014 på regjeringens definisjon av arkitektur i ”Arkitektur.nå,
norsk arkitekturpolitikk” (2009): ”Arkitektur omfatter i vid forstand alle våre menneskeskapte omgivelser. Det favner
både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Det handler om enkeltbygg og bygninger i samspill, om helheten i
byer, tettsteder og landskap.”

Politikk og PR
NLA skal jobbe for økt kjennskap og etterspørsel etter faget nasjonalt og internasjonalt, ved å:




Jobbe for større synlighet i fagpressen og dagspressen, samt i faglige debatter
Skrive og delta i høringsuttalelser
Jobbe aktivt for deltagelse i juryer, utvalg ol.
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Være en aktiv part i internasjonalt arbeid gjennom IFLA, International Federation of Landscape Architects
og IFLA Europe, og med de øvrige nordiske land
Være i dialog med utdanningsinstitusjonene ved UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap, AHO,
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og UiT, Universitetet i Tromsø
Undersøke, utrede og diskutere mulighetene for et tettere samarbeid med de andre arkitektforeningene
(NAL, NIL, AFAG, Arkitektbedriftene)

Medlemstilbud
NLA skal jobbe for at medlemmene har tydelig nytte av foreningen og sitt eget medlemskap, og at lokalavdelingenes
aktivitet og engasjement øker, ved å:







Arrangere fagdag og årsmøte i samarbeid med NLAs lokalavdelinger
Arrangere høstkonferanse og kontaktutvalgsmøte (årlig) i samarbeid med lokalavdelingene, alternativt
annen konferanse (høst) i samarbeid med relevant organisasjon
Informere medlemmene via hjemmesida www.landskapsarkitektur.no
Sende ut nyhetsbrev på e-post
Utgi årbok med prosjektpresentasjoner og medlems-/kontoroversikt
Arrangere kurs som svarer til tidens kompetansekrav

Drift av organisasjonen
NLA skal være en effektiv organisasjon med trygg og sunn økonomi, ved å:





Opprettholde nær kontakt med medlemmene og vedlikeholde et korrekt medlemsregister
Reforhandle foreningens samarbeidsavtaler jevnlig
Ha NLAs langsiktige økonomi for øye i den daglige driften
Styret skal tenke langsiktig på vegne av foreningen (min. 4-års perspektiv)

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner NLAs strategi for 2013 - 2014.
______________________________________________________________________________________________
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NLA i framtiden
Styrets oppgave er blant annet å tenke langsiktig, det inkluderer foreningens form og utvikling. Tema tettere
samarbeid, eller sammenslåing av arkitektforeningene, er bl.a drøftet i Arkitektnytt. Første gang i Arkitektnytt #1,
2006 (v/ Jan Carlsen), siden med åtte artikler i temanummeret Arkitektnytt #7, 2012 og fem artikler i perioden 20012011. Styret har hatt tema på dagsorden siden konstitueringen i april 2012.
Langsiktig perspektiv
Hva skal NLA være om ti, tyve eller tredve år? Styret ønsker å gå inn i denne problemstillingen og bruke ressurser på
en prosess der vi setter kursen for landskapsarkitekturen i framtiden. Motivasjonen er primært knyttet til utviklingen i
samfunnet. Lederne i mange av verdens nasjoner har begynt å ta miljø- og klimaproblemene på alvor, gjør tiltak for å
minske klimagassutslippene, og for å dempe effekten av klimaendringene. Landskapsarkitekter har en viktig
kompetanse som kan bidra til å løse klimakrisen. Utdanningen i landskapsarkitektur omhandler både naturens
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prosesser og det bygde miljø. I det skjæringspunktet kan vi finne gode løsninger. Problemstillinger knyttet til
fortetting, forurensing, flom, folkehelse og biomangfold settes i økende grad på dagsorden.
Dette handler om samfunnet vi lever i – og omdreiningspunktet er landskapet. Formgivingdelen av faget vårt er også i
endring. Det er behov for felles møteplasser og et felles språk slik at arkitekter i vid forstand kan ha en god dialog om
utforming og være i stand til å argumentere for høy estetisk kvalitet. Magne Bruun formulerte det som følger i NLAs
jubileumsskrift, 75 år for landskap og utemiljø: "Landskapsarkitektur er et fag i skjæringspunktet mellom kunst,
naturfag og samfunnsvitenskap".
To av de viktigste spørsmålene styret stiller i denne prosessen er:
I hvor stor grad skal profesjonen bidra i samfunnsutviklingsdebatten og finne løsninger på klimakrisen?
Hvordan bør vi engasjere og organisere oss for å få mest mulig ut av vår innsats?
NLA anno 2013
Dagens NLA kan karakteriseres som en liten forening med mye frivillig arbeid, stort engasjement og høy lojalitet.
Foreningen er svært demokratisk, og det er kort vei fra det enkelte medlem til styret. Foreningen er avhengig av
dugnadsinnsats for å kunne drive som i dag, dvs med dagens medlemstilbud og aktivitetsnivå. Dugnadsånden, og det
relativt lille antallet medlemmer, gir en følelse av samhold og tilhørighet. Kan vi vente oss at denne ånden vil være
levedyktig inn i framtiden? Vil den være levedyktig om vi går inn i en større, mer profesjonalisert organisasjon? Drift av
en organisasjon med 1,7 ansatte og 780 medlemmer er en utfordring både økonomisk og bemanningsmessig. Vi er
svært sårbare for omskiftninger knyttet til personell. Det økonomiske handlingsrommet er marginalt, og styrets evne
til å gjennomføre årsmøtenes beslutninger tilsvarende lav.
Initiativ fra NAL- «Prosjektet: Norges arkitekter»
Kim Skaara ble president i Norske arkitekters landsforbund høsten 2012. Han har vært en pådriver for arbeidet med å
utarbeide et forslag til en ny felles arkitektorganisasjon. NAL har invitert NLA, NIL og AFAG til å være med på en
prosess der mulighetene belyses. «Prosjektet: Norges arkitekter» skal utredes og diskuteres, spørsmål belyses og
debatteres. Målet er å ha klart et forslag til årsmøtene i 2014, det vil da bli opp til foreningenes medlemmer å stemme
over hvorvidt de ønsker å bli med videre i «Prosjektet Norges arkitekter». Det foreligger et utkast til intensjonsavtale
mellom NAL, AFAG, NLA og NIL. Det skal utarbeides et komplett prospekt innen primo mai som skal beskrive hva som
skal utredes. Avtalens område er: «Intensjonsavtalen gjelder en mulig etablering av en ny felles arkitektorganisasjon.»
Når det gjelder spørsmålet om en ny organisasjon skal representere medlemmene i arbeidstakerspørsmål står
følgende: «Det skal utredes om det også skal være en arbeidstakerorganisasjon/ fagforening». Styret i NAL har vedtatt
at det ikke er aktuelt å utelate AFAG fra utredningen.

Hvem kan være medlemmer?
En ny organisasjon kan invitere medlemmer
fra de faggrupper de ønsker. Én modell er
eksklusiv for interiør, bygnings- og
landskapsarkitekter, slik det røde triangelet i
illustrasjonen viser. En annen modell er å
åpne for tilstøtende fagområder som ligger
innenfor den røde stiplede linjen.
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Illustrasjon som viser arkitektfagene og tilstøtende fagområder.

Spørsmålet om organisasjonen som fagforening
Spørsmålet om en eventuell ny forening også skal være en arbeidstakerorganisasjon vil stå sentralt i utredningene og
workshoper som skal arrangeres. Vi trenger en nærmere utredning av dette. NLA har tidligere hatt et tett samarbeid
med en av fagforeningene, Naturviterne. Ordningen med NLA som et faglag i Naturviterne opphørte ved
vedtektsendring på årsmøtene 2003 og 2004. NLA hadde krav om medlemskap i lønnsforhandlingsorganisasjon for
alle medlemmer som ikke var arbeidsgivere, dette kravet ble fjernet med omleggingen av kontingentstrukturen i NLA i
2006.
Dersom den nye organisasjonen også skal være en lønnsforhandlingsorganisasjon der AFAG inngår, vil det kunne føre
til at medlemmer som er arbeidsgivere, eller som av ulike årsaker er medlem av andre fagforeninger (Naturviterne og
Tekna) ikke ønsker å stå som medlem av den nye organisasjonen.
Organisering i andre nordiske land
Styret i NLA ønsker blant annet å vurdere organisasjonsmodellene i våre naboland, som kan sies å representere noen
ytterpunkter. Sveriges Arkitekter har en stor felles arkitektorganisasjon, som også representerer medlemmene i
arbeidstakerspørsmål, med ca 11.500 medlemmer (ca 95 % av de yrkesaktive). Av disse er totalt 1114 yrkesaktive
landskapsarkitekter. I Danmark har de en situasjon som ligner vår, Dansk Landskabsarkitektforening har 470
yrkesaktive medlemmer (av totalt 600 medlemmer), ca 60 % av alle yrkesaktive.
NLA har 670 yrkesaktive medlemmer (av totalt 784 medlemmer), det utgjør ca 75 % av de yrkesaktive.
Styret vil drøfte fordeler og ulemper ved organiseringen med de nordiske lands foreninger, på felles nordisk møte på
Island, juni 2013.
NLAs referansegruppe; medlemmenes ”stemme”
Styret har nedsatt en referansegruppe som skal vurdere hvordan NLA skal fremme landskapsarkitekturen på best
mulig måte i denne sammenhengen i et langtidsperspektiv. Den består av Anita Veiseth (Finnmark), Eva Preede
(Vestfold) og Frode Røynesdal (Hordaland).
Styret ber om et mandat til å fortsette arbeidet med å utrede forslag til en ny felles arkitektorganisasjon. Det
innebærer at presidenten, etter dialog med styret og referansegruppen, signerer intensjonsavtalen med «Prosjektet:
Norges arkitekter».

Forslag til vedtak:
Styret gis mandat til å fortsette arbeidet med å utrede et forslag til en ny felles arkitektorganisasjon.
_______________________________________________________________________________________________

Sak 14

STYRETS GODTGJØRELSE
Styrets godtgjørelse for 2013 foreslås med kr 120.000. Budsjettposten har vært på kr 120.000 siden 2009.
Styret vedtar fordeling av budsjettposten i egen sak på slutten av kalenderåret.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets godtgjørelse for 2013 med kr 120 000.
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Sak 15

BUDSJETT FOR 2013 M/HANDLINGSPLAN. RAMMEBUDSJETT FOR 2014
Vedlegg:
1) Forslag til detaljert budsjett for 2013 og rammebudsjett for 2014: Egne tabeller/oppsett som legges fram for
årsmøtet.
2) Handlingsplan for 2013
Budsjettet for 2013 legges fram med et stipulert overskudd for 2013 og for rammebudsjettet for 2014.
NLA gjennomførte utgivelsen av bokprosjektet ”Ny norsk landskapsarkitektur” i 2010/2011. Prosjektet har tæret på
egenkapitalen, og foreningen vil søke å budsjettere med overskudd over en fireårs periode for å styrke egenkapitalen.
Kontingentsatser 2013
Styret foreslår kun justering for prisindeks/ generell prisstigning.
Abonnementet på fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N er obligatorisk for medlemmene, og reguleres gjennom
tidskriftavtalen med NAL. Abonnementet har en prisøkning fra 2012 til 2013 på kr 35. Ny abonnementspris for
ordinære medlemmer er kr 1435.
Fra 2012 vedtok NAL lik abonnementspris for pensjonistmedlemmer som for ordinære medlemmer (fra tidligere halv
sats). Studentmedlemmer kan tegne abonnement på fagtidsskriftene til halv pris, kr 718.
NLA fakturerer medlemskontingenten pr kvartal, med mindre annet er avtalt.
Kontingentsatsene i tabellen inneholder både kontingenten til NLA og abonnementet på fagtidsskriftene.
Kategori:
Medlem uten fagforeningsmedlemskap
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats
Medlem med fagforeningsmedlemskap
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats
Pensjonistmedlem
Studentmedlemmer
Æresmedlemmer/ medlemmer over 80 år/styret

(2013)
(3555)
(2515)
(3135)
(2075)
(2115)
(150)
(0)

2012
3440
2440
3040
2020
2055
150
0

(2011)
(3160)
(2198)
(2760)
(1800)
(1240)
(150)
(0)

2010
2960
2080
2620
1720
1180
150
0

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar forslag til budsjett m/handlingsplan for 2013 og rammebudsjett for 2014.
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Sak 16

VALG 2013
Foreslåtte verv er kursivert. Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.
Valgnemndas innstilling:
Styret
President: Kathrine Strøm
Visepresident: Rainer Stange
Styremedlem: Karl-Magnus Forberg
Styremedlem: Lene Stenersen
Styremedlem: Astrid Kjølen
Styremedlem: Aase Margrethe Hørsdal

2013-14
2013-15
2012-14
2013-15
2012-14
2013-15

Medlemskapsnemnda
Leder: Kathrine Strøm
Medlem: Eva Preede
Medlem: Gunvor Huseby

2013-14
2012-14
2013-15

Utdanningskomiteen
Leder: Rainer Stange
Arne Sælen
Hans Kortner Ryen

2013-15
2012-14
2013-15

Konkurransenemnda
Leder: Ragnhild Momrak
Medlem Arne Smedsvig
Medlem Elisabet Kongsbakk
Varamedlem Ingvild Nesse

2013-15 (og observatør i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransenemnd)
2013-15
2012-14
2012-14

Komiteen for etikk og tvister
Medlem Fritjof Stangnes
Medlem Kjersti Vallevik Håbjørg
Medlem Siri Alette Aurstad
Vara: Kari Klynderud Sundfør

2013-15
2013-15
2012-14
2013-15

Kontrollkomiteen
Medlem Frode Røynesdal
Medlem Jan A. Løvdal

2013-15
2012-14

Internasjonal delegat
IFLA/ IFLA European Region: Gyda Grendstad

2012-16
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Styrets forslag til valgnemnd:
Anne Bertine Fagerheim
Inger Hageberg
Ola Bettum

2012-14
2012-14
2013-15

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar valgnemndas innstilling og styrets forslag til valgnemnd.

_______________________________________________________________________________________________

Sak 17

FAGDAG OG ÅRSMØTE 2014
HØSTKONFERANSE OG KONTAKTUTVALGSMØTE 2014
Sted legges fram på årsmøtet.
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