NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA
MEDLEM AV INTERNATIONAL FEDERATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS - IFLA
MEDLEM AV IFLA EUROPEAN REGION - IFLA ER

NLA ÅRSMØTE 2010
Tid:
Sted:

Lørdag 10. april 2009 kl. 09.30 – 13.00. Lunsj serveres kl 13.00
Rica Nidelven Hotel, Havnegata 1,Trondheim

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. I Arkitektnytt nr 1-2010 er trykt kunngjøring om årsmøtet.
Vedlegg til saklista er regnskap for 2009 (sak 7), forslag til budsjett for 2010 med rammebudsjett for 2011 (sak
11), tabell med arbeidsplan for 2010 (sak 10) og årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og
representanter (sak 6).
___________________________________________________________________________________________
Sak 1

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

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Første innkalling til årsmøtet ble sendt ved invitasjon til fagdag og årsmøte ca 1. februar. Kunngjøring av
årsmøtet sto i Arkitektnytt nr 1-2010 med utgivelsesdato 25. januar. Påminnelse om fagdag og årsmøte er
sendt medlemmene på e-post 12. februar.
Sakspapirer med valgnemndas innstilling og øvrige vedlegg er sendt NLAs lokalavdelinger 15. mars. I følge
vedtektenes punkt 3.1.2 skal årsmøtet innkalles med en måneds varsel, dvs innen 10. mars, og sakslista gjøres
kjent innen åtte dager før årsmøtet, dvs innen 22. mars.
Forslag til saksliste:
Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
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Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Sak 11
Sak 12
Sak 13

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av fullmakter
Presentasjon av nye medlemmer i 2009
Styrets årsmelding for 2009
Årsmeldinger for 2009 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
Regnskap for 2009
Reglement for NLAs kontrollkomité
Handlingsprogram NLA 2010–2015
Arbeidsplan for 2010
Budsjett for 2010 med rammebudsjett for 2011
Valg
Årsmøte 2011. Høstkonferanse 2011

Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2010 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 2009 (32):
NLA Oslo/ Akershus: Marius Berg Bostadløkken, Bjørn Amund Myklebust Enebo, Brita Høyesveen, Mette Irene
Melby, Nora Johanne Mellemstrand, Hege Mikkelstuen, Christine Ønvik Pedersen, Marit Reisegg Myklestad,
Ingrid Ruud, Ingvild Steiro, Hilde Sternang, Elin Tanding Sørensen, Tiril Solberg Thomas, Kyrre Westengen.
NLA Østfold: Anette Evjenth
NLA Buskerud: Elise Alfheim, Anders Johan Birkenes, Linn Holthe, Marte Kristine Høibraaten (inn- og utmeldt
2009), Tone Israelsen
NLA Vestfold: Elisabeth Flønes Pedersen, Helene Nødtvedt Røed
NLA Telemark: Hilde Lindell Vasaasen
NLA Agder: Stina Antesson
NLA Rogaland: Åslaug Nyhamn
NLA Hordaland: Torbjörn Bengtsson, Gøril Holen Lomheim, Thurid Pulg, Hanne Tangen
NLA Trøndelag: Cegla Thea Bruun-Olsen, Nina Lange, June Størdal
13 meldte seg ut i 2009.
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Sak 5

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2009
Styret 2009
President: Anne Bertine Fagerheim
Visepresident: Bård Magnus Fauske
Kasserer: Yngvar Hegrenes
Styremedlemmer: Martine H. Wilberg, Eva Preede, Ragni Helweg
Studentrepresentant: Kjersti Erlandsen Tofte
Daglig leder: Marit Hovi
Medlemstall 2009
NLA hadde i 2009 en netto økning på 32 nye medlemmer i foreningen.
De nye medlemmene er fordelt slik: Med eksamensår 2008: 15 medlemmer, 17 andre innmeldte. 13 utmeldte.
Ved utgangen av året hadde NLA 740 medlemmer, derav 100 studentmedlemmer.
Medlemmene fordelte seg slik pr 31. desember 2009:

NLA medlemmer pr. 31.12.09:
Ordinært ansatte
Ansatte, redusert kontingent
Ordinært privatpraktiserende
Privatpraktiserende, redusert kontingent
Pensjonister
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer
Studentmedlemmer

2009
740
550
60
20
100

2008
720
544
45
19
10
103

2007
703
382
72
96
6
14
9
122

2006
692
382
73
105
3
11
11
107

Innhold:
I
FAGLIG ARBEID
Arrangementer:
Fagdag (m/årsmøte)
Høstkonferanse (m/ kontaktutvalgsmøte)
Kurs (2), seminarer (2)
Studietur (2)
Utdanningskomité
Bok om nyere norsk landskapsarkitektur
Landskapskonvensjonen

II

ORGANISASJONSARBEID

Sekretariat og tjenestekjøp – merkantile tjenester
Årsmøtet 2009
Kontaktutvalgsmøtet 2009
Kontaktmøter
o Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB
o Profesjonsrådet for arkitektur og landskapsarkitektur
Samarbeid med NIL og NAL
Tidsskriftene
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Representasjon i komiteer, utvalg og råd
Representasjon i juryer
Nettverk
Høringsuttalelser 2009
FAGUS
Grønt nettverk

III

PROFILERING OG MARKEDSFØRING

Synliggjøring av profesjonen
Markering i fb med fagdagen, ”Tullinløkka park”
Nettsiden landskapsarkitektur.no
Konkurranser
Medlemshåndboka
Utstillinger

IV

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk samarbeid
Fagtidsskrifter til universiteter i Baltikum
IFLA European Region, IFLA ER (tidligere EFLA)
International Federation of Landscape Architects - IFLA
Europa Nostra

I
FAGLIG ARBEID
Arrangementer
1. Fagdagen 2009 ble arrangert av NLA Oslo/ Akershus 13. mars med tittelen ”Underland”. Ny rekord på
antall deltakere ble satt med 312 stykker.
Temaet var ulike tilnærminger til landskapet. Programmet var sammensatt og hadde mange
spennende foredragsholdere. De mest kjente var Aron Betsky som holdt foredrag om ”Landscrapers:
Building with the land,” og Kathryn Gustafson som snakket om ”Local Landscape Projects: Landscape
architecture for a locality”. Videre snakket Rolf André Bohne om hva bærekraft og livsløpsanalyser er,
og viktigheten av det. Haavar Simon Nilsen holdt et foredrag han kalte ”Stjerner i rennestenen –
Estetikken som bindeledd mellom Gud og menneske: mer enn fancy design”. Kolbrún Oddsdottirs
foredrag handlet om ”Mystikken og landskapet – Verden og menneske som helhet”. Marianne Leisner
foredrag hadde tittelen ”Levende landskap – levende jord – Landskap for barn og ungdom”, mens
Petter Bøckman avsluttet fagdagen med å snakke om landskapet i et froskeperspektiv – hvordan
landskapets strukturer og design påvirker livet til smådyr.
2.

Høstkonferansen ble avholdt i Kautokeino 25. september med ”Ukjent landskap” som tema. Det var
37 deltakere på konferansen som hadde et spennende program der ulike tilnærminger til det samiske/
etniske landskapet ble presentert. Konferansen ble avsluttet med en studietur til Karasjok,
Porsangerfjorden og Hammerfest 26. – 27. september, med 14 deltakere.

3.

Kurs i NS 3420 (2) ble holdt i Oslo den 17. november og i Bergen den 19. november. Til sammen 44
deltakere, med hhv. 28 i Oslo og 16 i Bergen. Kursleder var landskapsarkitekt MNLA, æresmedlem
Willy Thomassen, Sundt & Thomassen. (Kurset i Trondheim ble først avviklet på nyåret, den 13. januar
2010, med 26 deltakere.)

4.

Seminar ”Bærekraftig plantevalg – blikk på klima og grøntanleggsrømlinger” (2) ble holdt i Bergen
15. oktober og i Trondheim 22. oktober. Til sammen 63 deltakere, fordelt på 30 i Bergen og 33 i
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Trondheim. Seminarene ble holdt i samarbeid med FAGUS – Faglig utviklingssenter for
grøntanleggssektoren, som oppfølging til seminaret i Oslo høsten -08, der 148 deltok.
5.

Studieturer: NLA arrangerte to studieturer i 2009.
Studietur til Cuba 23. mars til 03. april med Rita Castro Hauge som reiseleder. 31 deltakere, 14 av
disse var MNLA. Turen startet i Havanna, og gikk videre til Cien Fuegos, Trinidad, Santiago de Cuba og
Holguin, med hjemreise fra Havanna. Programmet var tett og variert, og deltakerne opplevde Cubas
fantastiske arkitektur, kultur og natur.
Studietur til Paris fra 23. til 27. april, med tema bærekraft. 15 deltakere, 8 av disse var MNLA samt en
landskapsarkitekt fra Danmark. Reiseleder var landskapsarkitekt MNLA Ane Øverlie.

Utdanningskomiteen
Målsetting: Å vurdere kriterier for medlemskap i NLA, sett opp mot IFLA ERs krav til studieinnhold og definisjon
av faget, samt de europeiske universitetenes samkjøring og standardisering av studier (Bologna-prosessen).
Komiteen er en av NLAs faste komiteer. Komiteens mandat er å vurdere studieplaner ved nye utdanningssteder
som ønsker å opprette studium innenfor landskapsarkitektur, og slik å bistå i arbeidet for godkjenning av nye
utdannelser i Norge. Masterprogrammet ved AHO ble godkjent av EFLA School Recognition Panel i mai 2009. Se
egen årsmelding.
Bok om nyere norsk landskapsarkitektur
Arbeidet med bokprosjektet startet for alvor opp i 2009, og kontrakt med redaktør Karsten Jørgensen og
prosjektleder Vilde Stabel ble signert juni. Det ble gjennomført en omfattende prosess med tre åpne seminarer
der interesserte medlemmer deltok, for å sikre et representativt utvalg av prosjekter. Videre er det holdt møte
med intervjuobjektene/samtalepartnerne Annemarie Lund, Thorbjörn Andersson og Robert Schäfer. Årsmøtet
(2008) avsatte et tilleggsbeløp på kr 100 000 til utgivelse av boken, til sammen vil kr. 350 000 disponeres av
NLAs egenkapital. Avtale om utgivelse er inngått med Gyldendal akademisk (mars 2010). Boka vil bli lansert i
forbindelse med Oslo arkitekturtriennale i september 2010.
Landskapskonvensjonen
NLAs arbeidsgruppe har ikke hatt aktivitet i 2009. Gruppa vil bli en del av arkitekturpolitisk gruppe (nedsettes
mars 2010). IFLA- ER arbeider aktivt med å få flere land til å ratifisere landskapskonvensjonen, samtidig som de
ulike landene som har ratifisert avtalen følges opp i forhold til anvendelse av denne. Birgitte Hellstrøm er NLAs
representant i EFLA Policy Group. NLAs representant deltok på workshop i Malmø i regi av Council of Europe
(Europarådet), der bl.a. Kari Olrich Sørebø MNLA var foredragsholder.
Styremedlem Ragni Helweg deltok på nasjonal konferanse 24.-25. november om iverksetting av
Landskapskonvensjonen, i Hordaland.

II
ORGANISASJONSARBEID
Sekretariat og kjøp av merkantile tjenester
Styret har arbeidet videre med vurderinger og prioriteringer av kapasitet vs. tilgjengelige ressurser ved
sekretariatet. Kontormedarbeider Annette Narverud ble ansatt i 50 % stilling i første halvår 2009 for å arbeide
med håndboka, medlemsregisteret og hjemmesida.
Årsmøtet 2009
ble holdt 14. mars på Quality Hotel 33. 100 skriftlige fullmakter ble innlevert, til stede var 43
stemmeberettigede. Inkludert fullmakter ble det til sammen 143 stemmer.
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Kontaktutvalgsmøtet 2009
med lokalavdelingsrepresentantene ble holdt i Alta 24. september, dagen før høstkonferansen i Kautokeino.
Åtte av NLAs 15 lokalavdelinger var representert. I tillegg til å formidle informasjon om lokalavdelingenes
virksomhet og referatsaker fra styret, var hovedtemaene
1) diskusjon omkring arrangørrollen for NLAs lokalavdelinger og
2) diskutere arkitekturpolitikk og hvordan NLA skulle jobbe med dette temaet i foreningen.
Kontaktmøter
1 Institutt for landskapsplanlegging v/ Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB
Kasserer og daglig leder møtte ansatte ved Institutt for landskapsplanlegging på UMB den 11. november. Fra
ILP deltok instituttleder Eva Falleth, Anne Katrine Geelmuyden, Ingrid Ødegård, Tore Edvard Bergaust, Karsten
Jørgensen og studieveileder Anne Svindal. Fra UMB sentraladministrasjon deltok universitetsdirektør Siri Løksa.
Løksa orienterte om at ILPs lokaler fortsatt ikke var ferdigstilt. NLA ble oppfordret til å anmode kontorene om å
opprette trainee-stillinger og praksisplasser.
2
Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge
NLA har fra mai 2007 hatt fast plass , med observatørstatus, i rådet. ILP (UMB) ble samtidig medlem av rådet på
lik linje med AHO og NTNU. Styremedlem og utdanningskomiteens leder Martine H. Wilberg har vært NLAs
observatør på to rådsmøter i 2009, den 29. april og 20. oktober. Viktige saker har vært undersøkelse av
karaktersetting/evaluering ved lærestedene og nytt reglement.
Samarbeid med NIL og NAL
Det er holdt to kontaktmøter med NIL og NAL, den 19. mai og 3. november. Samarbeidsprosjekter har vært
lokale arrangement om arkitekturpolitikk, enkeltkurs og seminar i regi av NALs Akademi, NLAs observatørrolle i
konkurransekomiteen og den løpende avtalen om kollektivt abonnement på fagtidsskriftene Arkitektnytt og
Arkitektur N. Utspillet fra NALs styre i juni om å ta opp landskapsarkitekter som medlemmer i NAL, ble drøftet
på samarbeidsmøtet 3. november.
Samarbeidet om et nytt Arkitektakademi ble avsluttet av NAL i 2009, da nytt landsstyre i NAL ikke ønsket ny
organisering av Akademiet med AFAG, NIL og NLA.
Kommende samarbeidsprosjekter er Oslo Triennale 2010 og Arkitekturens år 2011.
Tidsskriftene
NLA har avtale med NAL vedr samarbeid om fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. Avtalen innebærer
fortsatt kollektivt, dvs obligatorisk, abonnement på fagtidsskriftene for NLAs medlemmer, til lik pris som NALs
medlemmer (og NIL). For NLA er Kari Laaverud Mangset engasjert som landskapsmedarbeider i Arkitektnytt,
med Nina Marie Andersen som vikar fra 1. november.
Stoff om landskapsarkitektur har blitt presentert på en svært god måte i 2009 i Arkitektnytt.
Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektur N har vært Alf Haukeland og Kyrre Westengen (1. halvår). Stilling for nye
medarbeidere i Arkitektur N ble utlyst i desember, med frist 15. 01.10.
Representasjon i komiteer, utvalg og råd:
Ny standard, NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg:
Willy Thomassen. Arbeidet ble avsluttet i 2009.
Standard Norge, komité for CEN/TC 178: Aaste Gulden Sakya. Arbeidet er ikke avsluttet, men komiteen har ikke
hatt møter i 2009.
NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomité: Lars Flugsrud (NLA har observatørstatus)
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FAGUS Råd: Marit Hovi (daglig leder) og Ragni Helweg (styret NLA)
Redaksjonsrådet for ”Park & Anlegg”: Ingrid Klingberg og Tore Edvard Bergaust
Rådet for Byarkitektur i Oslo: Jostein Bjørbekk, vara Ragnhild Momrak (2007-11)
Stiftelsen Arkitekturmuseet: Karsten Jørgensen
Norsk Forms styre: Karsten Jørgensen
Norsk Form prosjektgruppe ”Helse og omgivelser: Tverrfaglig nettverk innen helse- og omsorgssektoren/
Morgendagens eldrepolitikk”: Ellen Elisabeth Grefsrød
Representasjon i juryer:
- Statens Byggeskikkpris:
Ny jury for 2009-2012 ble oppnevnt høsten 2008, uten landskapsarkitektkompetanse. NLA klagde på den nye
jurysammensetning til Kommunal- og regionaldepartementet (28.11.08) og mottok svar fra KRD 10.12.08 om at
prisen skal vektlegge teknisk byggkompetanse. Ny jury skal oppnevnes høsten 2012.
- Vakre Vegers pris:
Prisen deles ut annethvert år. Fast jurymedlem (2008) var Tor Nilssen, vara Torunn Hognestad.
Nettverk:
- Samarbeid om Building Information Modelling (BIM):
Samarbeidsgruppe initiert av ILP og en sammensatt gruppe av landskapsarkitektkontorer. NLAs representant er
styremedlem Ragni Helweg.
Høringsuttalelser 2009
1) ”Okla vindpark på Stadlandet” v/Gyril Fimreite og Tone Israelsen (5.2)
2) Innspill til Regjeringens arkitekturpolitiske handlingsplan v/ Anne Bertine Fagerheim og Marit Hovi
(10.3)
3) ”Belysningsplan for Oslo sentrum” v/Ragnhild Momrak (27.3)
4) ”Grøntplan for Oslo”, NLA Oslo/Akershus v/ Nina Marie Andersen og Johanna Gøranson (28.9)
5) ”Oslos bærekraft og vekst – overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden”, NLA
Oslo/Akershus v/ Gunvor Huseby, Elin From og Helge Norberg (18.10)
Faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren - FAGUS
FAGUS Rådgivning har nå 23 rådgivere og 251 abonnenter og fast ansatt daglig leder (fra 1.1.2010). FAGUS
samarbeider med stifterorganisasjonene om gjennomføring av en rekke arrangementer og prosjekter. Arbeidet
med stedegent biologisk mangfold har resultert i Samarbeidsgruppen mot uønskede plantearter. FAGUS har
der lederansvar for å utarbeide en norsk ’Code of conduct’, dvs brukerretningslinjer/plantevettregler. Også
FoU-prosjektet ”Klimavennlig parkdrift” startet høsten -09, med MD, Bioforsk, Statsbygg, Civitas og NLA.
Grønt nettverk
Samarbeidsforum opprettet i møte den 9. februar. Initiert av Hageselskapet, FAGUS, Byboligaksjonen/NIBR,
Park og idrett, Nettverk for grønne lunger, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML),
Norsk Trepleieforum, ILP og NLA. Hovedformålet er å ivareta grønne arealer i by og boligområder.
Grønt nettverk representert ved de enkelte organisasjonene deltok i møter med Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD) v/statsråd Magnhild Meltveit Kleppa 19. juni, og Miljøverndepartementet (MD)
v/statsråd Erik Solheim den 27. august.

III

PROFILERING OG MARKEDSFØRING
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Synliggjøring av profesjonen
Styret har fulgt opp målsettingen om å styrke fagpolitisk profil ved å ansette redaktør for nettsida (mars 2010),
gjennomføre utgivelse av boka om nyere norsk landskapsarkitektur (sept. 2010) og ved opprettelse av en
arkitekturpolitisk gruppe. Oppfølging i 2010 vil bli å arrangere skrivekurs, og oppfordre medlemmene til å
opprette skrivegrupper for å diskutere og utarbeide faglige artikler for media eller andre organer, f.eks på
hjemmesida.
Markering i fb med fagdagen – ”Tullinløkka park”
I forbindelse med Nordisk kongress/fagdag i mars 2009 ønsket styret å gjennomføre en markering på
Tullinløkka, ved å sette opp en stor byggeplassplakat. Plakaten skulle indikere at området var under planlegging
som offentlig park, med illustrasjon og tekst. Utspillet måtte skrinlegges, da Nasjonalmuseet ikke ville gi
tillatelse til plakaten.
Nettsiden landskapsarkitektur.no
Styret ønsker at nettsiden skal fungere som foreningens viktigste kontaktpunkt både internt og eksternt.
Stillingen som nettredaktør ble utlyst i desember 2009. Annette Narverud er (januar 2010) engasjert som
redaktør fram til juli 2010. Nettsiden skal til enhver tid skal være oppdatert og aktuell. Lokalavdelingene
oppfordres til å bruke hjemmesiden aktivt.
Landskapsarkitektkonkurranser
Det har vært økende aktivitet på konkurransefronten i 2009, og konkurransenemnda har hatt høy aktivitet
gjennom året. Nemndas leder er observatør i NAL/Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité. Se egen
årsmelding for 2009 fra konkurransenemnda.
Medlemshåndboka MNLA 2009-2010
Håndboken er ved siden av kontingentinntektene den viktigste inntektskilden for NLA. Salg av
prosjektpresentasjoner, kontoroppføringer og annonser medførte også i 2009 en betydelig inntekt for
foreningen. I tillegg er den et viktig redskap for å spre informasjon om, og markedsføre faget vårt. Opplag 2000
ex.
Utstillinger
NLA støttet også i 2009 LA-studentenes avgangsutstilling i mars.
NLA bidrog også med økonomisk bidrag til BB2012 Bygg-og bustadutstillinga i Møre og Romsdal.

IV

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk samarbeid
NLA var vertskap for det årlige nordiske styremøtet 12. mars, i forbindelse med Nordisk kongress/ NLAs fagdag
”Underland”, i Oslo 13.3. Alle de nordiske landene var representert.
14. mars ble det arrangert en befaring på/i Operaen for de nordiske gjestene.
De nordiske foreningene var også representert på møtet den 22. november i Brussel, i forbindelse med IFLA ER
General Assembly. Viktige tema har vært felles brev til de nordiske regjeringer om Landskapskonvensjonen og
nordisk strategiplan for opprettelse av en Nordisk Landskapspris, i samarbeid med Nordisk Råd.
Fagtidsskrift til tre Baltiske universiteter
NLA bekoster abonnement på Arkitektur N til universiteter med landskapsarkitekturprogram i Baltikum;
Estland, Vilnius og Latvia.
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IFLA European Region - IFLA ER, tidligere EFLA
NLA deltok med fire representanter på IFLA ER General Assembly i Brussel november 2009, president Anne B.
Fagerheim, IFLA-delegat Tore Edvard Bergaust, styremedlem Yngvar Hegrenes (vara for Martine H. Wilberg,
leder av NLA utdanningskomité) og Birgitte Hellstrøm, medlem i IFLA ERs Policy Group, også med ansvar for
Landskapskonvensjonen. Se egen årsmelding fra internasjonal delegat.
International Federation of Landscape Architects - IFLA
Delegat har vært Tore Edvard Bergaust. World Council 2009 ble holdt i Rio de Janeiro, Brasil.
På World Council stilte delegater fra 31 lands foreninger.
IFLA har som mål å promotere og målbære landskapsarkitektur og landskapsarkitekter på den internasjonale
arena. IFLAs komiteer og utvalg gjør en stor innsats innen for de ulike fagområder.
Tre resolusjoner om retten til å oppleve landskap ble vedtatt under World Council. Se egen årsmelding fra
internasjonal delegat.
Europa Nostra søker å være en aktiv pådriver i forhold til ivaretaking av historiske landskap, både av nasjonal
og internasjonal betydning. NLAs representant Tore Edvard Bergaust er gått inn som fast representant i ENs
styre.
Som kandidat til Europa Nostra Awards 2010 sluttet styret seg enstemmig til å fremme restaureringen av
Byparken i Mosjøen i Vefsn. Forslaget ble antatt, men nådde ikke opp.
Videre har Europa Nostra engasjert seg i debattene flytting av Nasjonalmuseet, og kraftgater på Vestlandet.

Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2009 tas til etterretning.
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ÅRSMELDING FRA LOKALAVDELINGER, NEMNDER, UTVALG OG REPRESENTANTER

Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter finnes på www.landskapsarkitektur.no.
Alle årsmeldinger legges fram på årsmøtet.
Vedlegg
Årsmeldinger for 2009 fra:
Representanter:
Internasjonal delegat til IFLA og IFLA ER
Representant i Europa Nostra
Medarbeiderne i fagtidsskriftene:
Landskapsmedarbeider i Arkitektnytt
Redaksjonell medarbeider i Arkitektur N
Komiteer, nemnder og utvalg:
Medlemskapsnemnda
Konkurransenemnda
Komiteen for etikk og tvister
Kontrollkomiteen
Valgnemnda
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
KLAFF (UMB)
Forslag til vedtak:
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter for 2009 godkjennes.

10

Sak 7

REGNSKAP FOR 2009
Vedlegg
- Resultatregnskap 2009 m/balanse og noter signert 2.3.2010
-

Årsberetning 2009, signert 2.3.2010

-

Fullstendighetserklæring signert 2.3.2010

Revidert regnskap for 2009 med revisjonsberetning sendes lokalavdelingene og legges ut på årsmøtet

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2009 godkjennes og styret fritas for ansvar.

__________________________________________________________________________________________
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REGLEMENT FOR KONTROLLKOMITEEN
I henhold til NLAs vedtekter punkt 3.5 om Revisorer heter det:
”…Årsmøtet velger en kontrollkomité med to medlemmer. Valget skjer for to år ad gangen slik at ett medlem er
på valg hvert år. Instruks for kontrollkomiteen fastsettes av årsmøtet.”
Forslag til reglement for NLAs kontrollkomité:
1.

Kontrollkomiteens sammensetning
Kontrollkomiteen skal bestå av to personer.

2.

Kontrollkomiteens oppgaver
a) påse at årsmøtevedtak følges opp
b) overvåke styrets økonomiske disposisjoner
c) påse at vedtak fattes innen rammen av NLAs vedtekter
d) levere rapport til årsmøtet

Forslag til vedtak:
Forslaget til reglement for NLAs kontrollkomité godkjennes.
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HANDLINGSPROGRAM 2010 - 2015
Styret legger fram forslag til handlingsprogram for perioden 2010 – 2015. Handlingsprogrammet beskriver
styrets forslag til prioriterte aktiviteter for de neste fem årene.
Programmet bygger på formålsparagrafen § 1.3: ”NLA har som formål å virke for utviklingen av
landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens interesser”.
Styret foreslår at følgende punkter prioriteres i kommende 5-årsperiode:
1.

Styrke NLAs fagpolitiske profil og bli mer synlig i samfunnsdebatten

2.

Stimulere til faglig utvikling og nyskapning innen landskapsarkitektur og planlegging

3.

Ivareta og styrke bærekraftig landskapsarkitektur

4.

Bidra til god kvalitet på eksisterende og nye utdanningssteder for landskapsarkitekter

5.

Fremme internasjonalt samarbeid

6.

Videreutvikle organisasjonen

Punktene over er konkretisert gjennom handlingsplanen nedenfor:
1. Styrke profil


Oppfordre og inspirere medlemmene til å delta i samfunnsdebatten og sette agenda innenfor
fagfeltet



Sørge for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert og fungerer som foreningens viktigste
kontaktpunkt både internt og eksternt



Bruke tidsskriftene aktivt til å profilere faget



Samarbeide med beslektede foreninger, fagmiljøer og organisasjoner om aktiviteter og
arrangementer



Nedsette fagpolitisk arbeidsgruppe



Bruke håndboken til å markedsføre faget



Gi ut bok om nyere norsk landskapsarkitektur (2010)



Være synlig på studiestedene og verve nye medlemmer



Arrangere ”Åpne hus” i samarbeid med OAF, NIL og Statsbygg

2. Faglig utvikling


Holde høy kvalitet på NLAs arrangementer som fagdag, høstkonferanse, studieturer, seminarer og
dagskurs



Styrke etterutdanning gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle



Melde inn aktuelle temaer for forskning til utdanningsinstitusjonene



Utarbeide høringsuttalelser



Være representert i nettverk, komiteer og utvalg

3. Bærekraft


Sette bærekraftperspektivet på dagsorden i NLAs arrangementer



Synliggjøre fagets aktualitet i klimadebatten



Arbeide videre med landskapskonvensjonen både nasjonalt og internasjonalt
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4. Utdanning


Følge opp utdanningsstedene og kvaliteten på studietilbudene for landskapsarkitekter



Bistå lærestedene i å søke godkjenning av IFLA ER (International Federation of Landscape
Architects, European Region), School Recognition Panel



Følge opp IFLA ER sine standarder for utdanning



Oppfordre kontorene og større offentlige arbeidsgivere til å ta inn studenter i trainee-stillinger

5. Internasjonalt arbeid


Delta aktivt i komiteer og utvalg i IFLA/IFLA European Region



Videreutvikle og delta aktivt i det nordiske samarbeidet

6. Videreutvikling av organisasjonen


Styrke sekretariatet



Evaluere eksterne tjenestekjøp og avtaler løpende



Følge opp arbeidsfordelingen mellom sekretariatet, styret og ekstern bistand



Aktivisere medlemmene og lokalavdelingene



Bruke hjemmesiden aktivt

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets handlingsprogram for perioden 2010 - 2015.

_________________________________________________________________________________________
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ARBEIDSPLAN FOR 2010
Vedlegg
Tabell for arbeidsplanen 2010 (tidligere benevnt ’virksomhetsplan’)
Arbeidsplanen beskriver styrets forslag til prioriterte aktiviteter for 2010, med ansvarlig organ/ansatt/verv (se
tabell). Tabellen viser aktivitetsområdene 1 – 6 med tiltak, status, oppgaver og ansvar.
Tema i arbeidsplanen for 2010:
1. Styrke profil
1-1
Synliggjøre profesjonen
1-2
NLAs hjemmeside
1-3
Medlemshåndboka MNLA 2010-11
1-4
Bokprosjektet Nyere norsk landskapsarkitektur (utgivelse 2010)
1-5
Fagtidsskriftene
1-6
Samarbeide om og delta i markeringen av Arkitekturens år 2011
1-7
Være synlig på studiestedene
1-8
Verving av nye medlemmer
13

2.

3.

4.

5.

6.

1-9
Felles konkurransekomité med NAL og Arkitektbedriftene
1-10
Samarbeid med andre (NAL og NIL)
1-11
Kontaktmøter andre (Statsbygg, NVE, MD, andre dep.)
1-12
Markere landskapsarkitekturmåneden april
Faglig utvikling
2-1
Fagdag og årsmøte 2010
2-2
Høstkonferanse 2010
2-3
Seminar om bærekraftig landskapsarkitektur
2-4
Kurs (forslag): PBL (plandelen), ny materialbruk/bruk av tre, sikkerhet på lekeplasser
2-5
Andre aktuelle kurs: HMS for øverste leder, BIM (samarbeid med Akademiet)
2-6
Studietur til Japan 1.-13.11
2-7
Forberede studietur til New York 2011
2-8
Høringsuttalelser
2-9
Representasjon i komiteer og utvalg
Bærekraft
3-1
Den europeiske landskapskonvensjonen
3-2
Samarbeid om FoU-prosjektet ”Klimavennlig parkdrift”
3-3
Utarbeide nettbasert veiledningsmateriell for bærekraftig landskapsarkitektur
Utdanning
4-1
Utdanningskomiteen
4-2
Kontakt med utdanningsinstitusjonene
4-3
Møter i Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge
Internasjonalt arbeid
5-1
Nordisk styremøte 2010
5-2
IFLA ER - European Region (EFLA)
5-3
IFLA - International Federation of Landscape Architects, kongress Kina 2010
5-4
Europa Nostra / EN Norge
5-5
Baltikum-prosjektet
Videreutvikle organisasjonen
6-1
Utvikling av fagsekretariatet

Forslag til vedtak:
Styrets forslag til arbeidsplan for 2010 godkjennes.

________________________________________________________________________________________
Sak 11

BUDSJETT FOR 2010 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2011
Vedlegg:
Forslag til detaljert budsjett for 2010 og rammebudsjett for 2011 framgår av egne tabeller/oppsett. Disse
fremgår av sakspapirer som sendes lokalavdelingene og legges frem på årsmøtet.
Kontingentsatser 2010
Styret foreslår en justering av kontingentsatsene for 2010. Dette med bakgrunn i bl.a. generell prisøkning og
prisøkning på tidsskriftabonnementene (NAL) med kr 55,-, fra kr 1155,- i 2009 til ny pris kr 1210,- pr år.
14

Abonnementspris for pensjonister er økt med kr 35 fra 2009 til kr 585,- i 2010.
Studenter har frivillig abonnement på tidsskriftene til samme pris, kr 585,-.
Kategori:
Medlem uten fagforeningsmedlemskap
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats
Medlem med fagforeningsmedlemskap
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats
Pensjonistmedlem
Studentmedlemmer
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer

2010:
kr 2960
kr 2080
kr 2620
kr 1720
kr 1180
kr 150
kr
0

(2009)
(kr 2780)
(kr 1960)
(kr 2460)
(kr 1640)
(kr 1100)
(kr 150)
(kr 0)

Avsetning bokprosjektet Nyere norsk landskapsarkitektur
NLAs årsmøte vedtok i 2007 utgivelse av boken Nyere norsk landskapsarkitektur og utgivelse var stipulert til
høsten 2009. Arbeidet med produksjon av boken følger pr mars 2010 revidert fremdriftsplan og boken
planlegges lansert september 2010.
NLAs andel av finansieringen er pr mars 2010 beregnet til 962 000, minus inntekter fra boksalget og midler fra
ekstern støtte. Opplag 3000 ex, hvorav NLA forplikter seg til å kjøpe 1500 ex.
NLAs årsmøte vedtok i 2007 at deler av kostnadene med boken skulle dekkes av egenkapitalen med 250 000.
Årsmøtet 2009 vedtok å avsette ytterligere 100 000 til bokprosjektet, slik at samlet avsetning fra egenkapitalen
til bokprosjektet er 350 000.
Egenkapital
Pr 31.12.2009 utgjorde NLAs egenkapital 401 785, inkludert resultatet fra regnskapet for 2009.

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2010 og rammebudsjett for 2011 vedtas.

___________________________________________________________________________________________
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VALG 2010
Foreslåtte verv er kursivert. Sittende medlemmer er tatt med for oversiktens skyld.
Valgnemndas innstilling:
Styret
President: Yngvar Hegrenes
Visepresident: Bård Magnus Fauske
Kasserer: Jan A. Løvdahl
Styremedlem: Martine H. Wilberg
Styremedlem: Eva Preede
Vararepresentant: Ragni L. Helweg

2010
2009-10
2010-11
2009-10
2010-11
2010-11
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Medlemskapsnemnda
Leder: Yngvar Hegrenes
Medlem: Kari Huvestad
Medlem: Lilli Mjelde

2010
2010-11
2009-10

Utdanningskomiteen
Martine H. Wilberg
Michael Fuller-Gee
Marius Fiskevold

2010
2010-11
2009-10

Konkurransenemnda
Leder Lars Flugsrud
Medlem Arne Smedsvig
Medlem Gyda Grendstad
Varamedlem Ingvild Nesse

2009-10
2010
2010-11
2010-11

Komiteen for etikk og tvister
Medlem Marit Brandtsegg
Medlem Kjersti Vallevik Håbjørg
Medlem Arne Sælen
Varamedlem Siri Benjaminsen

2009-10
2009-10
2010-11
2009-10

Kontrollkomiteen
Medlem Torunn Hognestad
Medlem Birgitte Rodum

2009-10
2010-11

Internasjonal delegat
IFLA/ IFLA European Region: Tore Edvard Bergaust 2010-11 (2. valgperiode er for to år)
Styrets forslag til valgnemnd:
Anne Bertine Fagerheim
Inger Hageberg
Ola Bettum

2010-11
2010-11
2009-10

___________________________________________________________________________________________
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ÅRSMØTE 2011
HØSTKONFERANSE 2011
Sted legges fram på årsmøtet.
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