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NLA ÅRSMØTE 2016
Tid:
Sted:

Lørdag 16. april 2016 kl. 09.30 – 13.00
Clarion Hotel & Congress, Trondheim, Brattørkaia 1

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.
Alle medlemmer får tilsendt sakspapirene på e-post. Sakene med vedlegg legges ut på NLAs hjemmeside
www.landskapsarkitektur.no, samt i begrenset antall på årsmøtet. Kunngjøring om årsmøtet er trykt i
Arkitektnytt nr 11/2015, 1/2016 og 2/2016.
Vedlegg til saklista er regnskapet for 2015, forslag til budsjett for 2016 med rammebudsjett for 2017 og
årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter.
_________________________________________________________________________________________

Sak 1

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET.
VALG AV ORDSTYRER, TELLEKORPS, REDIGERINGSGRUPPE OG REFERENTER
Forslag til vedtak:
Ordstyrer:
Tellekorps (4):
Redigeringsgruppe (2):
Referenter (2):
Signere protokollen (2):
________________________________________________________________________________________

Sak 2

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Første kunngjøring av årsmøtet 2016 sto i Arkitektnytt nr 11/2015. Invitasjon til fagdag og årsmøte
ble sendt medlemmene på e-post 1. mars.
Påminnelse om fagdag og årsmøte er sendt medlemmene i nyhetsbrev 29. januar og 19. februar.
Sakspapirer med valgnemndas innstilling og øvrige vedlegg er sendt alle medlemmer 18. mars. I følge
vedtektenes punkt 3.1.2 skal årsmøtet innkalles med en måneds varsel, dvs innen 18. mars, og
sakslista gjøres kjent innen åtte dager før årsmøtet, dvs innen 8. april.
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Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2016 erklæres lovlig satt. Forslag til saksliste godkjennes.
_______________________________________________________________________________________

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:
Fullmakter godkjennes.
_______________________________________________________________________________________

Sak 4

PRESENTASJON AV NYE MEDLEMMER
Følgende er opptatt som ordinære medlemmer i 2015 (28):
NLA Oslo/Akershus: Even Bakken, Per Fredrik Blom, Lilia Coelho, Sigrid Hauglin, Nora Helleland, Malin
Hjerpaasen, Martha Andrea Lund, Agnes Lycke Melvær, Ole Gunnar Simensen Oldereid, Eric Thomas Reid,
Christian Reinsborg, Olav Stikbakke, Svein Tollersrud
NLA Telemark: Mette Møller-Nielsen
NLA Agder: Alexandra Lukasiewicz, Ågot Johanne Aasbø
NLA Rogaland: Nathaniel Behrends, Lars Arne Bakke, Torgeir Esig Sørensen, Ragnhild M. Kaggestad
Tamburstuen
NLA Hordaland: Linn Riise Handal, Julia Möhler
NLA Sogn og Fjordane: Julie Daling (gjenopptatt), Ruthild Oertel
NLA Trøndelag: Ellen Leinonen, Katrina Ottesen Stone
NLA Troms: Marit Berntzen, Henriette Jordheim
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Sak 5

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015
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1. Organisasjon
Styret
President: Aase Margrethe Hørsdal
Visepresident: Rainer Stange
Styremedlemmer: Ann-Kjersti Johnsen, Kjersti Vallevik Håbjørg, Mads Engh Juel, Pål Dixon Sandberg
Studentrepresentant: Balèn Jawad Yousef, vara Christian Fredrik Leknes-Kilmork

Ansatte
Daglig leder: Marit Hovi
Kommunikasjon og marked: Mona Vestli

Medlemstall 2015
I 2015 fikk NLA 28 nye ordinære medlemmer og 71 nye studentmedlemmer.
Utmeldte: 40 ordinære. 2 utmeldte studenter.
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NLA har 14 lokalavdelinger. Det ble holdt to KU-møter i 2015, ett i januar i Oslo og ett i oktober, i Stavanger.

Medlemmene fordelte seg slik pr 1. februar 2016:

NLA medlemmer pr. 1.2.2016:
Ordinære medlemmer
Ordinære medlemmer, redusert kontingent
Pensjonister
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer
Studentmedlemmer

2015
854
592
89
24
14
135

2014
793
616
71
20
13
73

2013
778
619
58
18
18
65

2012
782
610
54
21
15
82

2011
765
558
83
21
10
89

2. Generelt om foreningens aktivitet
NLA har hatt aktivitet som normalt, med blant annet to vellykkede fagkonferanser, utgivelse av årbok og
studietur.
Arbeidet med Ny, felles arkitektorganisasjon har fortsatt preget en stor del av aktiviteten til presidenten og
daglig leder. Se punkt 3.7.
Foreningens aktiviteter er beskrevet under to overskrifter:
Politikk og PR: utadrettet aktivitet som øker synligheten ovenfor tilstøtende fagområder og fagpolitisk arbeid
Medlemstilbud: aktiviteter i hovedsak rettet mot medlemmene og standen

3. Politikk og PR
3.1. Synlighet i fagpresse og i faglige debatter
NLA samarbeider med NAL via tidsskriftavtalen om at alle NLAs medlemmer har obligatorisk abonnement. I
tråd med revidert tidsskriftavtale fra 2013 skal andelen landskapsstoff gjenspeile prosentandelen av antall
medlemmer i NLA (18 %), NIL (15 %) og NAL (62 %).
Arkitektnytt
Medarbeidere i 2015 har vært Anne Margrethe Bø Tibballs og Ellinor May Aas.
NLA har to faste organisasjonssider for publisering av aktuelle nyheter. Fast kolonne er Styrets stemme som
skrives av styremedlemmene. NLAs sekretariat deltar på månedlige redaksjonsmøter i Arkitektnytt.
Arkitektur N
Redaksjonelle medarbeidere i Arkitektur N har vært Ingrid Haukeland og Thea Kvamme Hartmann.
Landskab
Tidsskriftet Landskab utgis av Danske Landskapsarkitekter (DL), men har et felles nordisk redaksjonsutvalg. Fra
NLA har Anne Tibballs og Nina Marie Andersen deltatt. Det er vanligvis tidsskriftmedarbeideren i Arkitektnytt
som representerer foreningen.
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3.2. Publikasjoner og priser
NLAs årbok 2015-2016
Opplaget økte fra 2500 til 2700 eksemplarer. Boka er i magasinformat på 168 sider. 60 nye prosjekter er
presentert, disse publiseres også i prosjektdatabasen på www.landskapsarkitektur.no som nå inneholder mer
enn 500 prosjekter.
OSLO – A guide to New Landscape Architecture
NLA støttet i 2013/14 utgivelsen av Oslo-guiden på engelsk, utgitt av Callwey Verlag, og har et parti av den for
salg. Guiden kan bestilles på www.landskapsarkitektur.no.
Ny norsk landskapsarkitektur
Ny norsk landskapsarkitektur ble utgitt høsten 2010 i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Boka ble utsolgt fra
nettbutikken til Gyldendal i 2014. NLA ble da kompensert med et kontantbeløp og et opptrykk på 100 norske
og 30 engelske utgaver. Boka står på pensum i landskapsarkitektur på ILP. Ca. halvparten av opptrykket av de
norske bøkene ble solgt i 2015. NLAs restopplag pr desember 2015 er 70 norske og 10 engelske bøker.
Landskapsarkitekturprisen
Styret i NLA vedtok høsten 2014 å opprette Landskapsarkitekturprisen, NLAs pris for fremragende
landskapsarkitektur. Prisen ble delt ut første gang under fagdagen i Bergen i 2015. 50 prosjekter var nominert.
Vinner ble LINK Landskap med Grorudparken, som ifølge juryens begrunnelse har «gjort bolignær natur om til
tilgjengelig park- og rekreasjonsareal, i tillegg til at det er et viktig sosialt prosjekt i et område som har savnet
gode møteplasser». Hedrende omtale ble gitt til fem prosjekter: Havstein kirkegård i Trondheim, Rådhusparken
i Lørenskog, Ekebergparken, Oslo, Storøyodden og Nansenparken på Fornebu, Bærum, som alle «representerer
sterke faglige tolkninger». Det ble også delt ut en ærespris til Bjarne Aasen.
Oslo bys Arkitekturpris
I 2015 gikk prisen for første gang til et landskapsarkitekturprosjekt, Bjerkedalen park. Jury er Rådet for
Byarkitektur i Oslo. NLA inviteres til den årlige prisutdelingen medio oktober, ved presidenten og leder av
lokalavdelingen i NLA Oslo/Akershus.

3.3. Høringsuttalelser og innspill






Endring av Naturmangfoldloven og viltloven (administrativt beslag og inndragning, oppretting av inkurier):
fra FAGUS på vegne av stifterorganisasjonene (26.1.2015)
Brev til Klima- og miljødepartementet angående forskriften om fremmede arter: fra FAGUS på vegne av
stifterorganisasjonene (13.5.2015), i forkant av et møte 19. mai med KMD, der Henrik Stigen MNLA
representerte NLA, Maria Fall for FAGUS og Tor Jørgen Askim for NAML.
Møte med Miljødirektoratet 17.9. om den nye forskriften om fremmede arter. Innspill fra FAGUS og alle
stifterorganisasjonene; Mona Kittelsen Røberg MNLA holdt innlegg og Mona Vestli deltok for NLA.
I desember kom også innspill til vurderingsmetode av fremmede arter med frist 31. desember: FAGUS
svarte på vegne av stifterorganisasjonene til utsatt frist 31. januar. NMBU ved ILP Institutt for
landskapsplanlegging og IPV Institutt for plantevitenskap endte egne innspill.

3.4. Representasjon i juryer, råd, utvalg mm
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Oppnevnte jurymedlemmer i 2015
 Vikingtidsmuseet Bygdøy, Oslo: Anne-Kristin Irgens
 Fosnavåg sentrum: Tone Telnes
 Kolbotn sentrum (parallelloppdrag): Rainer Stange
 Bergen Havn: Merete Gunnes
 Varatun (parallelloppdrag): Gøril Mortensen
Jurymedlemmer for åremålsperioder:
 Vakre vegers pris: Ola Bettum (2014-2017)
 Norsk arkitektur- og designsenter, DogA: Ingrid Haukeland (2013-2015)
 Statens Byggeskikkpris, KMD: Anita Veiseth (2014 – 2017)

Representanter i komiteer og utvalg:
 NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité: Ragnhild Momrak (NLA har observatørstatus)
 Galleri ROM: Christine Gjermo for NLA Oslo/Akershus
 Revisjon av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift: Ingrid Klingberg, leder av komiteen (avsluttet i juni)
 Standardisering av grønne tak: Corinna Clewing (for ILP/NMBU) og Ingebjørg Finnebråten MNLA

Oppnevnte og sittende representanter til styrer og råd i 2015
 FAGUS’ råd: Kjersti Vallevik Håbjørg og Marit Hovi
 Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge (NLA har observatørstatus):
Kjersti Vallevik Håbjørg. Studentrepresentant fra NSO for 2014-2015: Ingrid Fallet
 Styret for stiftelsen Arkitekturmuseet: Tore Edvard Bergaust (2012-2015)
 Styret i Europa Nostra Norge: Tore Edvard Bergaust
 Rådet for Byarkitektur i Oslo: Ragnhild Momrak og vara Marianne Hermansen (2012-2015). Nye
medlemmer i rådet, oppnevnt i 2015 for valgperioden 2016-2019 er Aaste Gulden Sakya og vara Jorleif
Jørgenvåg.
 Fagrådet ved Arboretet på Milde: Anna Wathne (2014-2017)

3.5. Internasjonalt engasjement: IFLA, IFLA Europe og Norden
Arrangement og møter i 2015:
Det årlige møtet med styrene i de nordiske landskapsarkitektforeningene ble holdt i Stockholm 17. september,
i tilknytning til Oyster 2015. NLA var representert ved internasjonal delegat Gyda Grendstad og president Aase
Hørsdal.
IFLA World Council 2015 med verdenskongress History of the Future, ble holdt i St. Petersburg, 7.-15. juni. NLA
var representert på World Council og på World Congress med NLAs internasjonale delegat Gyda Grendstad. Fra
arrangementskomiteen for IFLA World Congress i Norge i 2019 deltok Karsten Jørgensen.
IFLA Europe holdt sin General Assembly og konferanse Landscape Archetypes, Lessons for the future i Lisboa
16.-18. oktober. Internasjonal delegat Gyda Grendstad deltok på General Assembly.
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Forberedelser til IFLA World Congress 2019 i Oslo
NLA skal være vertskap for IFLA World Council 16.-17. september og IFLAs verdenskongress i Oslo 18.-22.
september 2019 med Compact, Beautiful and Healthy Cities i samarbeid med ECLAS. Sted for kongressen er
Oslo Kongressenter og Youngstorget. Planleggingskomiteen har bestått av Gyda Grendstad (leder), Yngvar
Hegrenes, Karsten Jørgensen (representant for ILP og ECLAS – the European Council of Landscape Architect
Schools), Tore Edvard Bergaust, Lisbet Haug, Jenny Osuldsen, Ellinor Aas, Hege Gultvedt og Mona Vestli.
Komitéen har hatt fem planleggingsmøter i 2015, pluss befaringer til aktuelle steder og møter med tre
kongressbyråer og har levert et forprosjekt til styret. Gyda Grendstad fortsetter som leder i
forprosjektkomiteen inntil ny leder for organisasjonskomité er på plass.

3.6. Kontakt med utdanningsinstitusjonene
Representanter for utdanningsinstitusjonene i landskapsarkitektur ble invitert til NLAs styremøte 22.
september. Fra NMBU-ILP, professor Anne Katrine Geelmuyden og instituttleder Inger Lise Saglie, instituttleder
på AHO-LA, Marianne Skjulhaug, og høyskolelektor ved HiSF Høgskulen i Sogn og Fjordane, Anne Margrethe
Tibballs var til stede. På agendaen var orientering om studietilbudet i landskapsarkitektur ved studiestedene,
status mht godkjenning i IFLA Europe, med mer. Styret tok opp tema utvidelse av opptakskravene i NLA, til å
omfatte master i by- og regionplanlegging.
Daglig leder deltok på presentasjonen av masteroppgaver på NMBU-ILP 18. juni. Kontakt med
masterstudentene er viktig også som del av verving av nye medlemmer. På oppstartsdagen ved ILP-NMBU den
10. august var NLAs administrasjon og studentrepresentanten i styret til stede på møtet med de nye
landskapsarkitektstudentene. NLA presenterte foreningen, hadde med boka «Ny norsk landskapsarkitektur»
for salg og vervet studentmedlemmer.
NLAs utdanningskomite v/presidenten sendte anbefaling til IFLA Europe Education Committee om godkjenning
av masterstudiet i landskapsarkitektur ved AHO-LA (Oslo og Tromsø) og NMBU-ILP.

Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge:
Møte på AHO 5. mars.

3.7. Samarbeid med arkitektorganisasjonene
Kontorlokaler
NLA leier kontor, IKT-tjenester og regnskapstjenester fra NAL, som fremleier kontorlokalene på vegne av A/S
Arkitektenes Hus i Josefines gate 32-34.
Tidsskriftavtalen med Norske arkitekters landsforbund om rabattert medlemspris på fagtidsskriftene Arkitektur
N og Arkitektnytt er videreført i 2015. Se pkt 3.1.
Kurs og arrangementer
NLAs medlemmer kan delta på NALs arrangement Arkitekturdagen, kurs og seminarer til medlemspris.
Invitasjon sendes NLAs medlemmer.
Oslo arkitekturtriennale – OAT 2016
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NLA søkte medlemskap i 2015 og ble tatt opp som assosiert medlem i Oslo arkitekturtriennale, som går av
stabelen høsten 2016. Daglig leder, visepresident Rainer Stange og styremedlem Mads Engh Juel deltok på et
møte med kuratorene 23. september.

Ny, felles arkitektorganisasjon - med NAL, NIL, NLA
Saken om å opprette ny felles arkitektorganisasjon ble behandlet på årsmøtet 2015. Opptellingen av stemmene
viste at 197 stemte ja, 169 stemte nei og 19 stemte blankt. NLAs vedtekter krever 2/3-dels flertall for å
nedlegge foreningen, dermed falt forslaget.
Det ble diskusjon om hvorvidt saken skulle gå til uravstemning. Det ble bestemt at det skulle den ikke. I
etterkant av årsmøtet mobiliserte en gruppe medlemmer, og samlet inn 115 krav om at uravstemning skulle
gjennomføres også for NLAs medlemmer, sammen med organisasjonene NAL og NIL. Uravstemningen var
planlagt holdt i juni.
I midlertid gikk ikke saken gjennom på NALs representantskapsmøte (RS) 8. mai, grunnet formelle
saksbehandlingsfeil. NALs kontrollkomité påpekte at organisasjonen NAL ikke kan nedlegges før hver av NALs
lokalforeninger har vedtatt oppløsning med 2/3 flertall. Videre falt forslaget om at RS (i ny organisasjon) skulle
ha 13 frie representanter, dvs uten tilknytning til lokalforeningene.
Etter at NAL valgte ny president (september 2015), har styringsgruppen (SG) samarbeidet for å forbedre
beslutningsgrunnlaget for ny, felles organisasjon. SG består av president og daglig leder i de tre foreningene.
Endringsforslagene i nytt beslutningsgrunnlag gjelder blant annet å styrke arbeidet i lokalforeningene og
kommunikasjonen til sentralleddet, og endring av vedtektene for å sikre bedret representasjon av landskapsog interiørarkitekter i de styrende organene, dvs i representantskapet og i styret.
Det reviderte beslutningsgrunnlaget og forslaget til vedtektsendringer skal behandles i ekstraordinære
generalforsamlinger i NALs lokalforeninger, innen 18. mars 2016. Forutsetningen for at saken skal gå videre til
uravstemning i de tre organisasjonene er at samtlige av NALs lokalforeninger vedtar vedtektsendringen om ny,
felles organisasjon med 2/3 flertall.
Kravet om uravstemning som kom etter årsmøtet 2015 er fortsatt gjeldende, og skal etter planen gjennomføres
i juni 2016, forutsatt at det er flertall for saken i NAL og NIL. NLAs styre har valgt å ikke ta saken opp på
årsmøtet 2016.
NLA har deltatt i arbeidet med president og daglig leder i styringsgruppen, og kommunikasjonsmedarbeider i
kommunikasjonsgruppen.

3.8. Samarbeid med FAGUS og grøntanleggsektoren
FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren
NLA ved daglig leder har deltatt på kontaktmøter med de øvrige av FAGUS’ eierorganisasjoner, for årlig
koordinering og samarbeid om markedsføring av arrangementer i grøntanleggssektoren.
Andre tema på samarbeidsmøtene har vært kunnskapsformidling om Forskrift om fremmede arter
(Naturmangfoldsloven) og forberedelse av felles stand på Norsk Kommunalteknisk Forenings messe, på
Fornebu i april (2016). Tema for messen er LOD; lokal overvannsdisponering. FAGUS og NAML har satt opp
foredragsrekke med «grønne tema» under messen. NLAs jubileumsutstilling vil bli vist.
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Grønn Galla 2015 ble arrangert 26. og 27. november. Fra NLA deltok administrasjonen aktivt (80 t); daglig leder
i utformingen av programmet, på planleggingsmøter gjennom hele året og i etterarbeidet, kontormedarbeider
utarbeidet programheftet for konferansen. Arrangementet bidro til å styrke FAGUS’ egenkapital betydelig. Til
sammen deltok 246 deltakere, fordelt med 114 + 132 deltakere hver av de dagene.
Tema var «Fra grønne visjoner til Grønne verktøy».
Dag 1: Seriøsitet og kvalitet i næringen. Temaer var bl.a ulike entrepriseformer og bestillerkompetanse.
Dag 2: Forskrift om fremmede organismer. Innledning ved Miljødirektoratet. Blant foredragsholderne dag 2 var
Mona Kittelsen Røberg MNLA, med foredraget «Utfordringer for prosjekterende landskapsarkitekt».
FAGUS’ rådsmøter og årsmøter: NLA var representert på årsmøtet 16. mars og på ekstraordinært årsmøte 18.
november med daglig leder Marit Hovi og styremedlem Kjersti Vallevik Håbjørg. Hovedsak på det
ekstraordinære årsmøtet var å behandle nye vedtekter for FAGUS, som følge av arbeidet for
organisasjonsutvikling i andre halvår 2015. NLAs representant i arbeidsgruppa var Trygve Sundt.

4. Medlemstilbud
4.1. Fagdag og årsmøte
NLA Hordaland i samarbeid med NLAs administrasjon var arrangør av «By & Land(skap)2065» 17. april.
Sted: Scandic Hotel Ørnen, Bergen. Antall deltakere på fagdagen: 190.
Fagdagen var lagt opp med valgfrie parallelle sesjoner etter lunsj, med tre delseminar om aktuelle tema.
Delseminarene ble avsluttet med diskusjon/debatt mellom deltakerne og panelet.
Årsmøtet ble holdt samme sted, 18. april. Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 54 (pluss 7 observatører).
Fullmakter: 331. Totalt 385 stemmeberettigede.
Foredragsholdere og program:
Kulturelt innslag v/Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez: Kom an' til framtida
Øystein Grønning, arkitekt MNAL og byplanlegger: Hvilke krav vil miljøbasert planlegging stille?
Alf Haukeland, landskapsarkitekt MNLA: Landskapsprogram for Norge 2015-2065
Andreas M. Behring, programleder i bydel Stovner: Migrasjon: nye, alle landsmenn. Hvordan møte, ta vel imot
og leve sammen med. Utfordringene til planleggere, urbanister, arkitekter og landskapsarkitekter.
Ingerid Helsing Almaas, arkitekt MNAL, redaktør i Arkitektur N: Naturen er ikke et sted. Refleksjoner for et nytt
naturbegrep.
Marit Aase Senioringeniør VA etaten Bergen kommune: Klimaendring og praktisk blågrønn byutvikling.
Delseminar 1: Naturkatastrofer – begrensninger, men også nye muligheter. Med Siss-May Edvardsen, NVE, Jan
Geir Solheim, ordfører i Lærdal, Charlotte Hvidevold Hystad og Stine Bitustøyl Askje.
Delseminar 2: Folk vil – vil du? Bærekraftige liv på Landås. Med Agnes Tvinnereim.
Delseminar 3: Kjøpesenterstyrt stedsutvikling, byutvikling eller bare næringsutvikling? Med Morten R. Ednes,
Ernst Einarsen, Solveig Mathiesen og Fredrik Barth.
Etter det faglige programmet ble Landskapsarkitekturprisen 2015 delt ut, for første gang.
Middag og fest ble holdt på Litteraturhuset i Bergen.
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Etter årsmøtet lørdag var det satt opp to lokale befaringer med guide; med Arne Smedsvig MNLA langs Bergen
Sjøfront, og fjelltur med Rolf Søderstrøm MNLA via Løvstien til Løvstakken.

4.2. Høstkonferansen
Arrangør av NLAs høstkonferanse 2015 var NLA Rogaland. Tema var «Landskapet først - en strategi for levende
byer» i Stavanger 16. oktober. Sted: Scandic Hotell Stavanger City. Antall deltagere på høstkonferansen: 114.
President Aase M. Hørsdal ønsket velkommen, etterfulgt av hilsen fra NALs president, Alexandria Algard.
Foredragsholdere og program:
Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune, Park og vei: «Grønnstruktur i Stavanger - prosess fra
kommuneplan og friluftsprosjekt - til 52 hverdagsturer»
Louise Fiil Hansen, SLA Oslo: «Det groede og det byggede».
Aslaug Tveit, Léva Urban Design og Urban Sjøfront: «Den spiselige bydel i Stavanger Øst».
Herbert Dreiseitl, Rambøll Liveable Cities: “Green-Blue-Liveable - the Art to integrate Today what we need
Tomorrow"
5 gode historier fra Stavangerregionen (i kortversjon):
Arne Sælen: Langgata i Sandnes
Ib Mikkelsen: Storslått sluttføring av turvei langs Hafrsfjord
Else Dybkjær: Mennesket i sentrum, Kulturaksen Stavanger Øst
Helge Hilnhütter: Kollektivtrafikk, gasspedaler, og landskapsarkitekter?
Omar Ingthorsson: Myklebust sjøbad
Mot slutten av konferansen var det lagt opp til debatt ledet av Erling Fossen: «Landskapet først – en strategi for
levende byer».
Underveis til festmiddagen på Tou Scene var det befaring med Gunnar Roalkvam som guide.
Konferansier Erling Fossen sørget for fine introduksjoner og god sammensying av programmet. Han oppfordret
også deltakerne i salen til å twitre, og slik nådde konferansen ut til 187 000 mennesker via sosiale medier. Det
ble publisert artikkel av Gina Skjørestad på hjemmesiden i etterkant og Anne Tibballs hadde et to siders oppslag
i Arkitektnytt med intervju med Herbert Dreiseitl.
Lørdag 17. oktober ble det avholdt kontaktutvalgsmøte, også på hotell Scandic Stavanger City, kl. 9.30-12.30.
Antall deltakere var 15, derav 9 lokalavdelingskontakter og seks fra NLAs styre og administrasjon. Hovedsak på
dagsorden var medlemskapskriterier og utvidelse av opptaksgrunnlaget i NLA.
Parallelt med KU-møtet arrangerte lokalavdelingen to befaringer i Stavanger sentrum:
1. Befaring langs Blå promenade, fra Stavanger nye konserthus via sentrum til Badedammen og Kulturaksen.
2. Befaring på Storhaug. Fra Badedammen via nye utbyggingsprosjekter til kyststien rundt Storhaug.

4.3. Kurs, seminar
Sammen med NAL og Direktoratet for byggkvalitet, DiBK var NLA medarrangør av frokostmøte på
Litteraturhuset i Oslo, 15. januar. I møtet ble rapporten «Om Veifinning - arkitektoniske virkemidler for
orientering og veifinning i bygg og uteområder» presentert. Rapporten er utarbeidet av Bjørbekk og Lindheim
m.fl., på oppdrag av DiBK og Statens vegvesen/Vegdirektoratet. Rapporten kan bestilles i papirversjon fra NLAs
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sekretariat ev. lastes ned fra hjemmesida.
NLA var medvirkende i planleggingen av kurs i områdeplanlegging i regi av NAL og FutureBuilt, sted: OAF-salen.

Studietur til Japan 19. mars - 1. april
Reiseledere: Ekuko Naka MNLA og Kenjiro Kito. Antall deltakere: 33.
Det svært innholdsrike faglige (og sosiale) programmet var og satt sammen av reiselederne og deres nettverk i
Japan. Deltakerne på studieturen hadde ulik faglig bakgrunn, medlemmer av NAL, NIL og NLA deltok, samt
anleggsgartnere med mer.
På programmet sto blant annet historiske og nyere anlegg i Kyoto og Nara - Japans eldste hovedstad - og den
vulkanske halvøya Hakone. Tur med lyntog (shinkansen) til fredssenteret og museet i Hiroshima, og befaring
med arborister, forsker og professor for å studere atombombens virkning på overlevende trevegetasjon etter
1945, samt møte med representant for FN-organisasjonen UNITAR.
I Tokyo sto bl.a. mottakelse på den norske ambassaden, og møte med medlemmer i den japanske
landskapsarkitektforeningen på programmet. Tre av landskapsarkitektene på studieturen holdt foredrag om
norsk landskapsarkitektur og tilrettelegging for friluftsliv med mer; Ann-Kjersti Johnsen, Else Dybkjær og
Nathaniel Behrends. Gruppen møtte japanske planleggere og folkevalgte ved flere anledninger, bl. a. i
Yokohama og i Sendai, hovedstaden i det jordskjelvrammede området nord for Tokyo. Vertskapet i Sendai viste
stor interesse for norsk samfunns- og familieplanlegging, og en gruppe har hatt studietur til Tromsø i etterkant.
Etter en befaring i de tsunamirammede områdene, møtte gruppen fem ordførere som samarbeider og
samhandler om gjenoppbygging av lokalsamfunnet. Turen ble avsluttet i Tokyo med parker og gatetrær i full
kirsebærblomstring.
Artikler er publisert på NLAs hjemmeside og i Arkitektnytt nr. 4/2015.

4.4. Hjemmesiden
Det er publisert fagartikler og nyhetssaker gjennom året. I webkalenderen publiseres alle faglig relevante
arrangement. Prosjekt-databasen er oppdatert med prosjektene fra årboka 2015, likeledes kontoroversikten og
«Finn din landskapsarkitekt».
Nyhetsbrev: Månedlige nyhetsbrev går ut til alle MNLA, samt andre som har registrert seg via hjemmesiden, til
sammen 1250 mottakere.
Medieklipp for eksterne nyheter: NLA, NAL og NIL har avtale med Retriever om medieklipp, konsentrert om
aktuelle, spesifikke søkeord. Nyhetsklippene genereres til NLAs nettside under Eksterne nyheter. De daglige
nyhetsrapportene mottas av styrets medlemmer og tidsskriftsmedarbeiderne, i tillegg til administrasjonen.

4.5. Prosjektstøtte til lokalavdelingsaktivitet
På NLAs budsjett var avsatt kr 100.000 til søkbare midler for lokalavdelinger og relaterte aktiviteter.
Styret har behandlet og vedtatt følgende økonomiske tilskudd i 2015:
- NLA Oslo/Akershus: bidrag til lokalavdelingens kontingent i Oslo Åpne Hus, kr 20 000,- NLA Troms/Opprettelsen av NODA, Nord-norsk design- og arkitektursenter, kr 20 000,-
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- NLA Østfold: fagmøte med foredrag med Bianca Hermansen, kr 15 500,- (dels sponsorstøtte)
- Studentmagasinet KOTE, kr 10 000,- Studentforeningen Terra Forma v/NMBU: studietur, kr 8800,- NLA Oslo/Akershus: åpen forelesningsserie i samarbeid med AHO, kr 5000,-

5. Drift av organisasjonen
5.1. Sekretariatet
Administrasjonen har siden 1. mars 2015 bestått av to årsverk. Det vises til de øvrige punktene for beskrivelse
av virksomheten.

5.2. Styret
Styret har hatt fem styremøter i 2015. I tillegg har president og daglig leder deltatt på møter i styringsgruppen
for ny, felles arkitektorganisasjon.
Styret og administrasjonen har også i 2015 hatt fokus på å holde budsjettet og styrke egenkapitalen.

5.3. Spesielle fokusområder
Utvidelse av opptakskravene
Siden årsmøtet 2015 har utvidelse av opptakskravene og endring av kriteriene for medlemskap i NLA stått på
dagsorden. Saken har vært behandlet i flere styremøter og med representanter for utdanningsinstitusjonene.
Saken var hovedtema på kontaktutvalgsmøtet (KU) i Stavanger 17. oktober. På grunnlag av prosessen gjennom
året fremmer styret årsmøtesak med forslag til vedtektsendring for medlemskapskriterier.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2015 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:
Årsmelding for 2015 fra:
Representanter
Internasjonal delegat: Gyda Grendstad
Representanten i Rådet for byarkitektur: Ragnhild Momrak
Stiftelsen Arkitekturmuseet v/ Tore Edvard Bergaust
Europa Nostra - Norge v/styremedlem Tore Edvard Bergaust
Arkitektur N: LA-medarbeidere Thea Kvamme Hartmann og Ingrid Haukeland
Arkitektnytt: LA-medarbeider Anne Tibballs/ Ellinor May Aas

-

Komiteer, nemnder og utvalg

Medlemskapsnemnda
Konkurransenemnda
Komiteen for etikk og tvister
Kontrollkomiteen (rapport)
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 – LA-studentene v/ILP, NMBU

Forslag til vedtak:
Årsmeldingene for 2015 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter godkjennes.
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Sak 7

REGNSKAP FOR 2015
Vedlegg
- Resultatregnskap for 2015 m/ noter og balanse, signert 11.3.2016
- Årsberetning 2015, signert 11.3.2016
- Revisjonsberetning for regnskapet 2015
Revidert regnskap for 2015 med revisjonsberetning sendes lokalavdelingene og legges ut på årsmøtet.
Foreningen har i 2016 et resultat på kr 151.472, mot budsjettert kr 98.000.
Styret er tilfreds med resultatet og bidraget til å øke foreningens egenkapital.
Omsetning 2015
Omsetningen økte fra kr 4.964’ i 2014 til kr 5.747’ i 2015, dvs med kr 783’. Av omsetningen utgjør
medlemskontingent kr 1.255’, abonnement på fagtidsskriftene 973’, diverse inntekter 372’ og prosjektinntekter
3.146’. Av prosjektinntektene er ca. 664’ generert av studieturen til Japan i mars-april. Resultatet av
studieturen var kr 67’.
Bokprosjektet ”Ny norsk landskapsarkitektur” (2010-2014)
Boka «Ny norsk landskapsarkitektur» (vedtatt av årsmøtet 2007) ble utgitt i september 2010.
Opplaget var på 3000 bøker, hvorav NLAs andel var 1500 bøker; 1000 norske og 500 engelske.
Bøkene ble utsolgt i 2014. NLA har mottatt et opptrykk fra forlaget på 100 norske og 30 engelske utgaver.
Det er solgt ca 50 bøker i 2015.
Oversikt over den økonomiske situasjonen 2008-2015:
Hovedtall fra regnskapet i hele tusen:
2015
2014
2013
Omsetning
5.747
4.964
4.738
(sum inntekter)
Resultat
151
580
304
Egenkapital
1.541
1.390
810

2012
4.213

2011
4.658

2010
4.653

2009
4.425

2008
3.078

27
505

-209
478

-65
687

-98
752

86
850

Egenkapital
Per 31.12.2015 er NLAs egenkapital 1 541 400,-.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2015 godkjennes.
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Sak 8

ENDRING AV VEDTEKTENE: § 2 MEDLEMSKAP – 1. GANGS BEHANDLING
Fra årsmøtet 2014 er medlemskap i NLA direkte knyttet til IFLAs Charter for Landscape Architectural Education,
gjennom vedtektenes § 2 Medlemskap. For Landskapsarkitekter MNLA gjelder:
Punkt II.3 i IFLAs Charter for Landscape Architectural Education:
(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)
• Prosjektledelse 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)
Høsten 2014 utredet arbeidsgruppen for modernisering av NLA alternative utviklingsmodeller og -muligheter
for foreningen. Styrets representant og sekretær i arbeidsgruppen var Kjersti Vallevik Håbjørg. Et av temaene
som ble berørt av arbeidsgruppen var vurderingen av å åpne opp for medlemmer med mastere innenfor
planlegging.
Mangfoldet av masterkandidater med utdanninger som helt eller delvis tilfredsstiller kravene i IFLAs Charter,
øker. Foreningen har opplevet en økende pågang om medlemskap fra masterstudenter med ulike
fagkombinasjoner innen by- og regionalplanlegging og landskapsarkitektur.
Årsmøtet vedtok i handlingsplanen for 2015 at NLAs styre skulle arbeide videre med kriteriene for medlemskap
i foreningen.
Styret har siden årsmøtet 2015 diskutert saken i styremøter og på kontaktutvalgsmøtet i Stavanger i oktober.
Utdanningskomiteen har vurdert ordlyden i endringsforslaget og gitt sine kommentarer. Styret mener
foreningen vil bli styrket gjennom å inkludere kandidater med nært tilgrensende og delvis overlappende
fagkombinasjoner. Et viktig tema vil bli å differensiere profesjonstittelen sammen med forkortelsen MNLA, dvs
tittel på mastergraden skal kombineres med MNLA. For å få tittel landskapsarkitekt MNLA kreves master i
landskapsarkitektur, og at utdanningen tilfredsstiller IFLAs Charter. For mastergrader fra Norges Miljø- og
biovitenskapelige universitet NMBU, Institutt for landskapsplanlegging, ILP, seksjon for By- og
regionplanlegging foreslås tittel planlegger MNLA.
Ordlyden i gjeldende vedtekter:
2. MEDLEMSKAP
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2.1 Ordinære medlemmer
2.1.1 Som ordinære medlemmer kan opptas:
a) Landskapsarkitekter med bestått avgangseksamen fra et utdanningsprogram godkjent av NLA.
Godkjenningen er basert på IFLAs Charter for Landscape Architectural Education.
b) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt. a), men som kan dokumentere kvalifikasjoner tilsvarende de som
oppnås på et utdanningsprogram godkjent av NLA.
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.
------Styret foreslår følgende forslag til vedtektsendring, endringene i kursiv:

Forslag til vedtak:
Vedtektenes § 2 Medlemskap endres til:
2.1 Ordinære medlemmer
2.1.1: Som ordinære medlemmer kan opptas:
a) Kandidater med bestått mastergrad i landskapsarkitektur fra et utdanningsprogram godkjent av NLA.
Godkjenningen er basert på IFLAs Charter for Landscape Architectural Education.
b) Kandidater med bestått mastergrad i planfag fra et utdanningsprogram godkjent av NLA.
c) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt. a) og b), men som kan dokumentere kvalifikasjoner tilsvarende de
som oppnås på et utdanningsprogram godkjent av NLA.
2.1.2 Ingen endringer.
2.1.3 Ordinære medlemmer har rett til å bruke betegnelsen medlem av Norske landskapsarkitekters forening
forkortet MNLA, sammen med tittelen som best beskriver medlemmets faglige profil/kompetanse:
Landskapsarkitekt eller planlegger.
2.1.4 Ingen endringer.
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Sak 9

ENDRING AV VEDTEKTENE § 3.2 STYRETS SAMMENSETNING:
VALGPERIODE PRESIDENT – 1. GANGS BEHANDLING
Som ledd i organisasjonsutviklingen vedtok årsmøtet 2015 en økning av medlemskontingenten, for å frikjøpe
presidenten i ca. 20 % stilling. Formålet med frikjøp er at «NLA skal bli mer tydelig i det offentlige rom, ved at
presidenten deltar mer aktivt» og at «presidenten kan virke for NLA i en mer helhetlig rolle».
Videre var ett av punktene i strategi- og handlingsplanen for 2015 å forberede en vedtektsendring med hensyn
til valgperioden for NLAs president. Et treårig verv vil gi forutsigbarhet både for presidenten og foreningen.
Ordlyden i gjeldende vedtekter:
3.2 STYRET
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.
…
3.2.5 Presidenten styrer foreningens arbeid og møter. Han/hun representerer foreningen utad og er medlem av
medlemskapsnemnda. Ved stemmelikhet i voteringer er presidentens stemme avgjørende.
------Styret foreslår følgende forslag til vedtektsendring, endringen i kursiv:

Forslag til vedtak:
Vedtektenes § 3.2.1 endres til: Presidenten velges for tre (3) år.

_________________________________________________________________________________________
Sak 10

STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2016 OG 2017
Styrets godtgjørelse foreslås økt fra kr 120 000 i 2015 til kr 180 000 i 2016. Av dette er kr 60 000 lønn til styrets
medlemmer og kr 120 000 lønn til presidenten. Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg.
Styret vedtar fordeling av budsjettposten om godtgjørelsen til styret i egen sak på slutten av kalenderåret.
Budsjettposten har vært uendret siden 2009.
For 2017 foreslås samlet godtgjørelse økt til ca. kr 240.000,- slik at stillingsprosenten for frikjøp av presidenten
kan økes ytterligere.

Forslag til vedtak:
Godtgjørelse for president og styremedlemmer i NLA for 2016 vedtas med kr 180 000,-.
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BUDSJETT 2016 M/RAMME FOR 2017.
STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2017
Vedlegg:
Forslag til detaljert budsjett for 2016 og rammebudsjett for 2017: Tabeller/oppsett som legges fram for
årsmøtet.
Budsjettet for 2016 legges fram med et stipulert overskudd for 2016, og i rammebudsjettet for 2017.
Egenkapitalen er gjenoppbygd etter bokprosjektet «Ny norsk landskapsarkitektur» i 2010/2011.
Kontingentsatser 2016
Styret gjennomfører årsmøtets vedtak i 2015 om en justering av kontingenten med kr 500,-, som tilsvarer 1315 %. Abonnementet på fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N er obligatorisk og reguleres gjennom
tidsskriftavtalen med NAL. Abonnementspris for 2016 for ordinære medlemmer er kr 1530.
NLAs studentmedlemmer kan tegne abonnement på fagtidsskriftene til halv pris, kr 765.
NLA fakturerer medlemskontingenten pr kvartal, ev. en gang pr år.
Kontingentsatsene i tabellen inneholder både kontingenten til NLA og abonnementet på fagtidsskriftene.
Kategori:
2016
2015
2014
(2013) 2012
(2011)
Medlem uten fagforeningsmedlemskap
4355
(3820) 3680
(3555) 3440
(3160)
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats 1.år 2236
(2700)
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats 2.år 2942
(2700) 2590
(2515) 2440
(2198)
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats 3.år 3649
(satsen er ny i 2016)
Medlem med fagforeningsmedlemskap
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats 1. år
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats 2. år
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats 3. år

3895
2121
2712
3304

(3360) 3230
(3135) 3040
(2240)
(2240) 2130
(2075) 2020
(satsen er ny i 2016)

(2760)

Pensjonistmedlem
Studentmedlemmer
Æresmedlemmer/ styret/IFLA-delegat
---

2815
0
0

(2280) 2180
0
150
0
0

(1240)
(150)
(0)

(2115) 2055
(150)
150
(0)
0

(1800)

IFLA World Congress 2019
NLA er arrangør av IFLAs verdenskongress i 2019 i Oslo. Forberedelsene til arrangementet startet i 2015. Det
må budsjetteres med midler over en fire års periode; for 2016 kr 80 000, 2017 kr 100 000, 2018 kr 100200 000,-.
Inntekter fra kongressen vil først komme i 2019. Inntektene skal dekke de samlede utgiftene fra 2015-2019,
samt tilføre NLA overskudd. Reglementet for arrangementet sier at IFLA sentralt skal ha 20 % av
kongressavgiften, i tillegg til at kongressen må dekke utgiftene til IFLA Executive Committee.
Rammebudsjett for 2017
I rammebudsjett for 2017 foreslår styret den samme økningen i medlemskontingent som i 2016, dvs kr 500,- pr
år. Styret mener dette er nødvendig for å øke handlingsrommet for foreningen.
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De økte inntektene på ca. kr 300 000,- foreslås brukt til å styrke aktiviteten ved følgende prioriterte tiltak i
2017:
- frikjøp av president i 20-30 % stilling for å fremme større synlighet av NLA, samt utøve en mer aktiv rolle for
foreningen
- frikjøpe medlemmer til å utforme høringsuttalelser
- øke aktiviteten i lokalavdelingene ved å sette av en romslig budsjettpost som søkbare prosjektmidler

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2017
Styrets strategi er å fortsette arbeidet for et mer offensivt NLA, med større synlighet i media og
samfunnsdebatten. Dette er med bakgrunn i anbefalingene fra årsmøtet, arbeidsgruppen for modernisering av
NLA og fra NLAs kontaktutvalgsmøte.
1.

For å oppnå et mer offensivt NLA
 NLA skal bli mer tydelige ute i det offentlige rom ved at president deltar mer aktivt.
 Fristille president økonomisk, slik at presidenten kan virke for NLA i en mer helhetlig rolle.
 Øke aktiviteten i NLA ved å engasjere medlemmer til betalte oppdrag, som igjen genererer
mer faglig aktivitet og synlighet.
 Tilgodese mer penger til lokallagenes aktiviteter, for å fremme større aktivitet.

2.

Økte økonomiske rammer
 Øke kontingenten.
 Åpne opp for medlemskap for tilstøtende fagretninger for å øke medlemsmassen.

3.

Endre vedtektene
 Sette opp oppgaver/mandat til ny rolle for presidenten, som skal sitte 3 år av gangen.
 Åpne opp for medlemskap for tilstøtende fagretninger for å øke medlemsmassen

4.

Fortsatt samhandling med andre organisasjoner.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2016 med ramme for 2017 og strategi- og handlingsplanen for
2016-2017.
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VALG 2016
Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld (i kursiv).
Valgnemndas innstilling:
Styret
Aase Margrethe Hørsdal, president
Kjersti Vallevik Håbjørg, styremedlem
Ann-Kjersti Johnsen, styremedlem

2016-17
2016-18
2016-18
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Mads Engh Juel, styremedlem

2016-18

Ikke på valg:
Rainer Stange, visepresident
Pål Dixon Sandberg, styremedlem

2015-17
2015-17

Medlemskapsnemnda:
Aase Margrethe Hørsdal, leder
Erik Myhr Munkebye, medlem

2016-17
2016-18

Ikke på valg:
Ingvill Sveen, medlem

2015-17

Utdanningskomiteen:
Kjersti Vallevik Håbjørg, leder
Arne Sælen, medlem

2016-18
2016-18

Ikke på valg:
Helle Blindheim Strandhagen, medlem

2015-17

Konkurransenemnda:
Elisabet Kongsbakk, medlem
Ingvild Nesse, varamedlem

2016-18
2016-18

Ikke på valg:
Ragnhild Momrak, leder
2015-17
(og observatør i NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomite)
Arne Smedsvig, medlem
2015-17
Komiteen for etikk og tvister:
Cathrine Louise Løken, medlem
Thobias Lahn, medlem

2016-18
2016-18

Ikke på valg:
Kari Klynderud Sundfør, leder

2015-17

Kontrollkomiteen:
Trond Heggem, medlem

2016-18

Ikke på valg:
Anita Veiseth

2015-17

IFLA-delegat:
Yngvar Hegrenes

2016-20

Etter forslag fra valgnemnda skal styret innstille kandidater for årsmøtet til NLAs valgnemnd:
Bård Sødal Grasbekk

2016-18

Ikke på valg:
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Ola Bettum
Martine Wilberg

2015-17
2015-17
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FAGDAG OG ÅRSMØTE 2017
HØSTKONFERANSE OG KONTAKTUTVALGSMØTE 2016
Sted legges fram på årsmøtet.
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