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NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL
AKTIVITET

STATUS

OPPGAVER

ANSVAR

1. Samarbeide om arrangement i Arkitekturens år
2011
2. Bruke tidsskriftene og media aktivt
3. Oppfordre og støtte medlemmene i å ta opp
viktige saker
4. Aktivisere LA-politikkgruppa

Styret

1

STYRKE PROFIL

1-1

Synliggjøre profesjonen

Styret arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til
økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter og
fagpresentasjoner.

1-2

NLAs hjemmeside

Målet er at nettsiden til enhver tid skal være oppdatert,
samt fungere som foreningens viktigste kontaktpunkt
internt og eksternt.

1-3

Utgi medlemshåndbok 2010-2011

Planlagt utgivelse august 2010

1-4

Bok om nyere norsk
landskapsarkitektur

Planlagt utgivelse jan 2010. Styret har ansatt redaktør
Karsten Jørgensen og prosjektleder Vilde Stabel.
Ferdig bok lanseres under Oslo Triennale 2010, siste uke i
september.

1.
2.
3.
4.

Salg av prosjektpresentasjoner, kontoroppføringer,
annonser. Layout, korrektur, trykking, distribusjon.
Nedsette redaksjonsutvalg.
1.
2.

3.
4.

1-5

Tidsskriftene

Nye redaksjonsmedarbeidere for landskapsarkitektur er
engasjert v/ Arkitektur N. Nina Marie Andersen er engasjert
som vikar i 2010 som landskapsmedarbeider i Arkitektnytt.
Styret vurderer tidsskriftene løpende, med mål å øke

Ansette nettredaktør/ kontormedarbeider
Videreutvikle hjemmesida
Løpende oppdatering av stoff
Synliggjøre og aktivisere lokalavdelingene
på nettsida

1.

2.

Inngå avtale med forlag
Jobbe videre for finansiering av boken
gjennom søknader om sponsorstøtte og
forhåndssalg
Velge prosjekter som skal presenteres i
boken
Faglig kvalitetssikring v/ Annemarie Lund.

Styret/
nettsideredaktør

Daglig
leder/styret

Styret
/redaktør og
prosjektleder

Jobbe mot redaktørene i tidsskriftene for å Redaksjonsmedarbeidere
få en større forståelse for fagfeltet og
(3)
arkitekturbegrepet
Revurdere tidsskriftavtalene

omfang og kvalitet på fagstoff i tidsskriftene.

3.

Bruke skribentene aktivt, ha løpende dialog

1-6

Delta og samarbeide om
markeringen av Arkitekturens år
2011

Arrangere” Norges åpne hus” som del av Arkitekturens år
2011. Opprettet kontakt med kurator 0047.
Forberede arrangementer i 2011 med samarbeidspartene
og NLAs lokalavdelinger.

Styret
1. Norges Åpne Hus 2011:
Inngå samarbeidsavtaler med OAF, NIL, Statsbygg
og kurator for Arkitekturens år 2011
2. Bistå lokalavdelingene under planleggingen
3. Markere Arkitekturens år ved NLAs fagdag våren
2011 og ved NLAs høstkonferanse 2011
4. Arbeide med ny utgave av NLAs utstilling

1-7

Være synlig på studiestedene

Det er viktig å være synlig på studiestedene og gi
studentene god kjennskap til NLA

Arrangere årlige møter med studentene på de
respektive studiestedene (UMB, AHO, BAS).

Styret

1-8

Verving av nye medlemmer

Kontinuerlig aktivitet

Kontakte potensielle medlemmer og informere om
foreningen, bl.a. nyutdannede studenter.

Sekretariatet

1-9

Felles konkurransekomité med
NAL/Arkitektbedriftene

NLA har medlem med observatørstatus i felles
konkurransekomité med NAL/Arkitektbedriftene

Være til stede på møtene, samt initiere samarbeid
der det er formålstjenlig for NLA.

1-10 Samarbeid med andre

Det er ønskelig å samarbeide for å fremme faget, først og
fremst NAL og NIL. I utformingen av en offentlig
arkitekturpolitikk er dette samarbeidet spesielt viktig.

Være i kontinuerlig dialog med foreningene og
fremme samarbeid om aktuelle aktiviteter og
arrangementer.

Konkurransekomiteen/
styret
Styret

1-11 Kontaktmøter - Andre

Styret ønsker møte med Statsbygg, NVE,
Miljøverndepartementet og evt andre departement.
Ønsker nærmere samarbeid med NAL. Foreslår et møte
med hele NALs styre, i tillegg til de to årlige kontaktmøtene
(der også NIL er til stede).

Avtale møter.

Styret v/AU

Oppfordre lokalavdelingene til en markering

Styret

Følge opp lokalavdelingen. Distribuere info og

NLA

1-12 Markere landskapsarkitektur i april April er utpekt som den internasjonale
landskapsarkitekturmåneden. Det er ønskelig at
lokalavdelingene markerer fagfeltet utad i denne måneden

2

FAGLIG UTVIKLING

2-1

Arrangere fagdag og årsmøte 2010 Arrangør: NLA Trøndelag. Tema for konferansen

Landskap.nå er landskapsarkitekturpolitikk.
Invitasjon sendt per post, annonsert på hjemmesiden og i
Arkitektnytt.

markedsføre konferansen best mulig.
Arrangements- teknisk bistand vedr påmelding og
fakturering.
Forberede årsmøtesaker, info, adm. mm.

Trøndelag/
styret

2-2

Arrangere høstkonferanse 2010

Arrangør NLA Vestfold. Tema: ”Høyt og lavt”

1. Inngå kontrakt med lokalavdelingen
2. Bistå med arrangementstekniske forhold samt
andre aktuelle problemstillinger
3. Godkjenne program og budsjett

NLA Vestfold

2-3

Seminar om bærekraftig
landskapsarkitektur

Samarbeid med FAGUS/NAML

Administrere invitasjon, påmelding og arrangement

Sekretariatet/
ressursgruppe
bærekraft

2-4

Kurs 2010:
- NS3420 Trondheim
- PBL Plandelen
- Ny materialbruk/bruk av
tre i anlegg
Andre aktuelle kurs:
- Sikkerhet på lekeplasser
- HMS for øverste leder
- BIM

Kurs NS 3420 var ett av tre om revisjon av NS 3420

Kurs NS 3420 er avholdt 13.1.2010

2-5

2-6

2-7

Studietur til Japan høsten 2010

Styret/ MH

Samarbeid med Trefokus med fler

Styret/ MH

Holdes evt. oktober – november.

Samarbeid med Bad, park og idrett
Utarbeide program. Påmelding og deltakerlister.
Evt i samarbeid med Akademiet

Invitasjon er sendt medlemmene, påmelding 15.mars.
Ansvarlig for program: Reiseleder landskapsarkitekt Ekuko
Naka MNLA

Reiseleder/
Turen går 1.-13.11.2010
Administrere påmelding, fakturering, oppfølging etc daglig leder

Styret

Forberede studietur til New York
2011

Finne reiseledere og ansvarlig for faglig program

2-8

Høringsuttalelser

Løpende forespørsler

Løpende saksbehandling av innkomne saker.
Forespørre kollegaer til arbeidet. Oppfordre
lokallagene til å være aktive mht. høringsuttalelser

Styret/ MH

2-9

Representasjon i komiteer og
utvalg

Div. representasjon. Nye oppgaver kommer stadig til.
Turistvegprosjektet, helse og omgivelser, ledelinjer,

Velge representasjon fra NLA, fortløpende

Styret/ MH

Stiftelsen for arkitekturmuseet, rådet for byarkitektur i
Oslo, Vakre vegers pris, FAGUS, mv.

3

BÆREKRAFT

3-1

Den europeiske
landskapskonvensjonen

Norge har ratifisert konvensjonen. NLA har oppnevnt
arbeidsgruppe. Samarbeider med Europarådet og EFLA
gjennom NLAs IFLA-delegat.

Følge opp implementeringen av konvensjonen i
Norge og i EU. Velge flere medlemmer i gruppen,
holde arbeidet i gang.

Representant
for NLA

3-2

Samarbeid om FoU-prosjektet
”Klimavennlige grøntanlegg”

Prosjektledelse v/ FAGUS. NLA deltar på møtene med bl.a.
Miljøverndepartementet og Statsbygg.

Støtte utviklingen av prosjektet og bidra med å
definere landskapsarkitekters behov for utvidet
kunnskap.

Ressurs-gruppe
for bærekraft

3-3

Utarbeide nettbasert veiledningsmateriell for bærekraftig
landskapsarkitektur

Arbeide videre med muligheter for tverrfaglig samarbeid og Ny søknad om midler til veileder fra bl.a. MD, og
tilskudd til utarbeidelse av veilederen.
søke nye samarbeidsparter

Ressurs-gruppe
for bærekraft/
styret

4

UTDANNING

4-1

Utdanningskomiteen

AHO har godkjent master i landskapsarkitektur, 2 år.
UMB har godkjent 5-årig studium i LA.
LA-kandidater fra BAS tas opp individuelt etter søknad.

Bistå Universitetet i Tromsø i å utvikle LA-studium i
samarbeid med AHO.

Utdanningskomiteen

4-2

Kontaktmøter Utdanningsstedene

Årlige møter med UMB, BAS og AHO. Egne møter med
studentene.

Utvikle samarbeidet med utdanningsstedene,
intensivere kontakt med studentene og rekruttere
nye medlemmer. NLA melder inn temaer til
masteroppgaver til utdanningsstedene.

Styret

4-3

Møter i profesjonsrådet

Det holdes to årlige møter i Profesjonsrådet for arkitektur
og landskapsarkitektur.

Delta på møtene med NLAs leder av
utdanningskomiteen.

Utdanningskomiteens
leder

5

INTERNASJONALT ARBEID

5-1

Nordisk styremøte 2010

Arrangør: Sverige.
Det er ønskelig å styrke det nordiske samarbeidet.

Jobbe aktivt for tettere kontakt og samarbeid med
de nordiske foreningene for en styrket nordisk
enhet i IFLA-ER.

Styret/ internasjonal
delegat

5-2

IFLA European Region (EFLA ER)

NLA deltar med internasjonal delegat, president samt leder
av utanningskomiteen og (EFLA) Policy and Landscape
Convention Group.

NLA deltar på GA 2011 med delegat, president og
komitémedlemmer. Styrke det nordiske
samarbeidet og påvirke samlet inn mot EFLA.

Styret/ internasjonal Slettet: è
delegat/
representant

5-3

IFLA verdenskongress og
generalforsamling, Kina 2010

Tore Edvard Bergaust er IFLA/IFLA - ER delegat, og
representerer NLA.

Styret innkaller internasjonal delegat til
styremøtene

5-4

Europa Nostra/ EN Norge

Organisasjonen spiller en sentral rolle mht. bevaring av
NLAs representant deltar som varamedlem i styret i
kulturminner, landskap og arkitektur i Europa. EUs organ for EN Norge. Foreslå kandidater til nominasjon for
utdeling av europeisk kulturlandskapspris.
Europa Nostra Award.

Styret/ internasjonal
delegat
Styret/ internasjonal
delegat

5-5

Baltikum-prosjektet

NLA abonnerer på tidsskriftet Arkitektur N til tre læresteder Ordningen foreslås opprettholdt i 2010
i Baltikum.

Styret

6

VIDEREUTVIKLE
ORGANISASJONEN
Fagsekretariat - utvikling

Annette Narverud er ansatt i 50 % engasjement som
AN har ansvar for salg av annonser og
kontormedarbeider fram til sommeren.
kontoroppføringer i håndboka, ajourhold av NLAs
Styret vil lyse ut fast stilling forkontorarbeider/ nettredaktør medlemsregister, oppdatering av hjemmesida, etc
med tilsetting fra 1.9.2010.

Styret/ daglig
leder

6-1

