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NLA ÅRSMØTE 2011
Tid:
Sted:

Lørdag 2. april 2011 kl. 09.30 – 13.00
Radisson Blu Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

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 3/2011.
Vedlegg til saklista er regnskap for 2010, forslag til budsjett for 2011 med rammebudsjett for 2012, tabell med
virksomhetsplan for 2011 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 (2):
Redigeringsgruppe (2):
Referenter (2):
Signere protokollen (2):
___________________________________________________________________________________________
Sak 2

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Første kunngjøring av årsmøtet 2011 sto i Arkitektnytt nr 1/2011, utgivelsesdato 25. januar. Invitasjon til fagdag
og årsmøte ble sendt medlemmene på e-post 10. februar. Påminnelse om fagdag og årsmøte er sendt
medlemmene på e-post 18. og 25. 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 2. mars, og sakslista gjøres
kjent innen åtte dager før årsmøtet, dvs innen 23. 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

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av fullmakter
Presentasjon av nye medlemmer i 2010
Invitasjon til nye æresmedlemmer
Styrets årsmelding for 2010
Årsmeldinger for 2010 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
Regnskap for 2010
Strategi- og arbeidsplan (handlingsplan) 2011 med ramme for 2012
Budsjett for 2011 med rammebudsjett for 2012
Valg
Årsmøte 2012. Høstkonferanse 2012

Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2011 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 2010 (36):
NLA Oslo/ Akershus: Eli Maria Eeg-Henriksen, Kristin Evjen, Audun Brekke Fjeldheim, Karen Flinder, Anders Hus
Folkedal, Ida Solli Hansson, Janine Frahm Kringstad, Geir Nummedal, Hanne Pollen, Rolf-Erik Buøen Poppe, Kari
Schøyen, Frode Sætre, Bjørg Bydal Thorsen, Anne Margrethe Tibballs, Sissel Vestervik, Camilla Vik, Knut
Andreas Øyvang, Hans Martin Osnes Aambø.
NLA Østfold: Ingebjørg Løset
NLA Hedmark/ Oppland: Oddny Gudmundsdottir, Ingunn Agnethe Lønstad
NLA Buskerud: Irén Piamonte Kristensen, Frøy Walberg Sandness
NLA Vestfold: Heidi Borgersen
NLA Telemark: Annie Therese Hagen, Aud Jorunn Karlsen Hovda
NLA Agder: Tuva Evju, Thomas Jenssen
NLA Rogaland: Anne Truelsen Schultz, Ine Woldstad
NLA Hordaland: Ove Kjensli, Eva Louise Korsøen, Svein Petter Kveim
NLA Trøndelag: Jenny Gråhed
NLA Nordland: Kristin Andersen, Ingrid Marlene Kokkonen
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14 meldte seg ut i 2010.
Utmeldinger begrunnes ofte med obligatorisk abonnement på tidsskriftene.
___________________________________________________________________________________________
Sak 5

INVITASJON NYE ÆRESMEDLEMMER
Invitasjon til nye æresmedlemmer i henhold til styrets innstilling.
Skriftlig avstemming i årsmøtet, i henhold til vedtektenes punkt 2.3.
___________________________________________________________________________________________
Sak 6

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2010
Styret 2010
President: Yngvar Hegrenes
Visepresident: Bård Magnus Fauske
Kasserer: Jan A. Løvdal
Styremedlemmer: Martine H. Wilberg, Eva Preede, Ragni Helweg
Studentrepresentant: Kine Marie Krogh Olesen
Daglig leder: Marit Hovi
Kontormedarbeider/nettredaktør: Annette Narverud (1.3 – 10.7) og Hanne Lindøe Smyth (25.10 – 31.12)
Medlemstall 2010
NLA hadde i 2010 en netto nedgang på 11 medlemmer. 14 utmeldte.
Ved utgangen av året hadde NLA 729 medlemmer, derav 73 studentmedlemmer.
Medlemmene fordelte seg slik pr 31. desember 2010:
2010
2009
2008
NLA medlemmer pr. 1.1.2011:
729
740
720
Ordinære medlemmer
560
550
544
Ordinære medlemmer, redusert kontingent
61
60
45
Pensjonister
25
20
19
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer
10
10
10
Studentmedlemmer
73
100
103
Årsmeldingen er redigert etter samme kapittelinndeling som arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet 2010, og viser
styrets/foreningens aktivitet innenfor de ulike innsatsområdene for kalenderåret 2010:
1. STYRKE PROFIL
1.1 Synliggjøre profesjonen
Styret har opprettet en arkitekturpolitisk arbeidsgruppe med ansvar for å formulere foreningens innspill til
regjeringens arkitekturpolitikk. Det er utarbeidet utkast til NLAs fagpolitiske innspill til arkitektur.nå, og dette
vil styret arbeide videre med i 2011. Visepresidenten har bl.a. holdt innlegg på kveldsmøte om bærekraftig
landskapsarkitektur i regi av Norsk Form, våren 2010. President og visepresident har hatt møte med
Kulturdepartementet og deltatt i symposium i Norsk Form om oppfølging av arkitekturpolitikken (august). Det
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er naturlig at arkitekturpolitisk gruppe overtar ansvaret for oppfølging av implementering av Den europeiske
landskapskonvensjonen. Se pkt 3.1.
Foreningen har bidratt med tilskudd til gjennomføring av Arkitekturtriennalen ”ManMade” i Oslo september
2010, hvor bærekraftig landskapsarkitektur var tema for en nordisk utstilling i Norsk Form, og
studentutstillingen ”ManMade - Sansenes rike” på Youngstorget.
Styret oppfordrer medlemmene til å synliggjøre faget i samfunnsdebatten. Artikkelen ”Bedre måter å håndtere
vannet på”, forfattet av Elin T. Sørensen og Kathrine Strøm Brattli, publisert i Aftenposten (juli), er et godt
eksempel på dette.
1.2 NLAs nettsider
Nettsidene er foreningens viktigste kontaktpunkt med medlemmene og allmennheten. Nettredaktørene
Annette Narverud (til august 2010), Sigrid Bjørkum (vikar fra august til november) og Hanne Lindøe Smyth (fra
november 2010) har holdt hjemmesida oppdatert med aktuelle nyheter. Styret oppfordrer lokalavdelingene til
å benytte nettsidene mer aktivt til publisering av lokale nyheter mv.
1.3 Medlemshåndboka MNLA 2010- 2011
Ved siden av kontingentinntektene, er håndboka den viktigste inntektskilden til NLA. Salg av
prosjektpresentasjoner, kontoroppføringer og annonser utgjorde ca 30 % av NLAs samlede inntekter i 2010.
Håndboka trykkes i 2000 eksemplarer og distribueres bl.a. til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Den
er viktig for å formidle informasjon om landskapsarkitekter, men også en viktig publikasjon for å vise bredden i
ny norsk landskapsarkitektur gjennom prosjektene. I 2010 ble 40 nye prosjektpresentasjoner vist i håndboka.
1.4 Ny norsk landskapsarkitektur
Boken ”Ny norsk landskapsarkitektur” av redaktør Karsten Jørgensen og prosjektleder Vilde Stabel ble utgitt på
Gyldendal Akademisk forlag, og lansert med et interessant og vellykket arrangement i Gyldendalhuset,
27.september 2010. Arrangementet var en del av Arkitekturtriennalen. Om lag 100 personer var til stede under
paneldebatten mellom forfatterne, redaktør i Landskab (DK) Annemarie Lund, professor ved UMB Ola Bettum,
professor ved Universitetet i Lund Torbjørn Andersson og redaktør i Arkitektur N, Ingerid Helsing Almaas. NLAs
beholdning var 1000 eksemplarer i norsk utgave og 500 i engelsk utgave. Pr. 31.12.2010 var beholdningen 500
bøker på norsk og 400 på engelsk. Styret oppfordrer medlemmene til å bestille boka via nettsidene.
1.5 Fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N
NLA har et etablert tidsskriftsamarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Abonnement på
fagtidsskriftene Arkitektur N og Arkitektnytt er obligatorisk ved medlemskap i NLA. Landskapsmedarbeider i
Arkitektnytt i 2010 har vært Nina Marie Andersen (vikar for Kari L. Mangset), og redaksjonelle medarbeidere i
Arkitektur N har vært Alf Haukeland og fra 1.7 i tillegg Ingrid Haukeland.
Fra 2011 er Anne Tibballs landskapsmedarbeider i Arkitektnytt, og Ingrid Haukeland og Kathrine Strøm Brattli
overtar etter Alf Haukeland i Arkitektur N.
Nytt i 2011 er at styret er ansvarlig for NLAs to faste organisasjonssider, med bl.a. aktuelle nyheter fra NLA og
den faste spalten ”Presidentens hjørne”.
1.6 Arkitekturens år 2011
Styret samarbeider med NAL og lokalforeningene om planlegging av en rekke arrangement i forbindelse med
Arkitekturens år 2011. Forberedelser har startet i 2010.
1.7 Være synlig på studiestedene

NLA årsmøte 2011 – side 4

NLAs styre deltok våren 2010 på faglunsj-møte med studentene på Institutt for landskapsplanlegging på
Universitetet for miljø og biovitenskap. Møtene med studentene er viktig for å utvikle nettverk med unge
landskapsarkitekter, og for å sikre rekruttering av nye medlemmer til foreningen.
1.8 Verving av nye medlemmer
NLA verver nye medlemmer gjennom daglig leders direkte kontakt med tidligere studentmedlemmer og
gjennom arbeidet i medlemskapsnemnda. Informasjon på nettsiden er avgjørende for søkere fra andre
utdanningsinstitusjoner enn UMB.
1.9 Felles konkurransekomité med NAL og Arkitektbedriftene
Se egen årsmelding fra konkurransenemnda (sak 7).
1.10 Samarbeid med andre Se pkt. 1-1.
NLA ba i brev til Vegdirektøren om et møte for å drøfte estetiske fag i kontraherings- og tilbudsprosesser i
Statens vegvesen. Møtet er holdt i 2011.
1.11 Kontaktmøter
Det er i 2010 avholdt kontaktmøter med Institutt for landskapsplanlegging (ILP) v/ UMB, Arkitektenes
fagforbund (AFAG) og felles møte med Norske arkitekters landsforening (NAL) og Norske interiørarkitekters- og
møbeldesigneres landsforening (NIL).
1.12 Markere den internasjonale landskapsarkitektur måneden april
Styret oppfordret NLAs lokalavdelinger til å markere faget i april måned, som er den internasjonale måneden
for landskapsarkitektur.
NLA Finnmark gjennomførte markeringen ”Klem en blå boks” i Alta, hvor det tidligere stod furutrær.

2. FAGLIG UTVIKLING
2.1 Fagdag og årsmøte 2010
NLA Trøndelag arrangerte fagdag 9. april på Rica Hotel Nidelven. Tema var forholdet mellom
landskapsarkitektur og politikk, i forbindelse med regjeringens utgivelse av ”arkitektur.nå”. Metoder,
målformuleringer og resultat av tidligere, eksisterende og framtidige politiske satsinger sto på dagorden. Også
hvordan dagens landskapsarkitekter bør forholde seg til samfunnets varierende krav og ønsker ble drøftet.
Thorbjørn Andersson (Sverige) så på hva politiske strømninger betyr for utformingen av det offentlige rom,
statssekretær Heidi Sørensen snakket om Miljøverndepartementet som øverste myndighet for norske
landskap. Landskapsarkitekt Leonard Grosch (Atelier Loidl, Nederland) orienterte om prosjekters endring ved
politisk involvering, til det bedre eller verre. Landskapsarkitekt Annemiek van Koldehoven orienterte om
Nederlands arkitekturpolitikk og relevante prosjekteksempler fra kontoret BDP Khandehar. Professor Emeritus i
landskapsarkitektur, Olav Skage, ga et interessant og underholdende tilbakeblikk på landskapsarkitektenes rolle
i samfunnet. Elisabet Kongsbakk, Statens vegvesen Region Nord, orienterte om Lofastforbindelsen og
omsetting av politiske visjoner og føringer til konkrete tiltak. Fra Trondheim kommune orienterte Harald Nissen
og Ole Ivar Folstad om bydelen Ila og politikken, prosjekteringen og prosessen bak gjenåpningen av en av
Trondheims nyeste byparker, Ilabekken. Bård Magnus Fauske, visepresident i NLA, orienterte om styrets
fagpolitiske arbeid. Konferansier var Maren Hersleth Holsen.
Årsmøtet 2010 ble holdt på Rica Hotel Nidelven, lørdag 10. april. 104 skriftlige fullmakter var innlevert, tilstede
var 30 stemmeberettigede. Inkludert fullmakter var årsmøtet satt med til sammen 131 stemmer.

2.2 Høstkonferanse og kontaktutvalgsmøte 2010
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NLA Vestfold ønsket velkommen til høstkonferanse fredag 17. september, til vakre Larvik og Farris Bad.
Lokalavdelingen ønsket å rette faglig fokus på prosjekter med enkelhet og folkelighet som mål og metode. Jan
Arvid Kristengård orienterte om Larvik kommunes strategi for byutvikling. Ordfører Øyvind Riise Jensen,
fortalte levende om hvordan den tidligere ferjekaien i Indre havn ble forvandlet til folkepark på 48 timer.
Maren Hersleth Holsen, daglig leder i NAL Ecobox, foredro om tema bærekraft og langsiktighet i prosjektering.
Fra Østlandsposten orienterte ansvarlig redaktør Svendsen og kulturjournalist Bache om medias rolle som
aktør og pådriver i byutvikling. Kristine Jensen (KJ Tegnestue, Danmark) orienterte om utviklingen av Prags
Boulevard i København, i tillegg til andre aktuelle prosjekt. Lin Christina Skaufel (Gehl Architects, Danmark)
orientert om Gehlske byrom, bl.a. sykkeltiltak i millionbyene Mexico City og Manhattan i New York. En hyggelig,
poengtert og svært relevant konferanse ble avsluttet med faglig og historisk vandring i Larvik by, samt bobler
og bad!
Dagen etter høstkonferansen inviterte NLAs styre til kontaktutvalgsmøte for lederne av lokalavdelingene. På
møtet deltok Thor Sigurd Thorsen for NLA Oslo/Akershus, Brit Guri A. Johnsen for Hedmark/ Oppland, Morten
Klokkersveen for Vestfold, Elin Kathrine Nilsen for Telemark, Hanne Kathinka Hofgaard for Agder, Katrine
Myklestad for Hordaland, Kari Johanne Vollen Flataker for Møre og Romsdal, Elise Pollen Eikeland for Trøndelag
og Rønnaug Indregard for Nordland. I tillegg møtte Kjersti Vallevik Håbjørg for arbeidsgruppen for ’Code of
Conduct’ og Nina Marie Andersen for Arkitektnytt. Tema for møtet var bl.a. orientering om aktuelle saker i
styret, diskusjon om tidsskriftsamarbeidet med NAL og generelt om ressurssituasjonen i lokalavdelingene.
2.3 Seminar om bærekraftig landskapsarkitektur
NLA har ikke arrangert seminar om bærekraftig landskapsarkitektur i 2010. Se pkt. 3.2 og 3.3.
2.4 / 2.5 Kurs i 2010
NLA har i løpet av 2010 arrangert følgende kurs:



Ny hovedrevisjon av NS 3420 i Trondheim, 13. januar, med 25 deltakere, kursleder/foreleser Willy
Thomassen, landskapsarkitekt MNLA.
Kurs i Plan- bygningsloven i Oslo, 14. desember, med 40 deltakere, kursleder/foreleser professor, August E.
Røsnes.

Begge kurs inngikk i serie med tilsvarende kurs i Oslo, Bergen og Trondheim, holdt i hhv 2009 og 2011.

2.6 Studietur til Japan
NLA arrangerte studietur til Japan i tidsrommet 1. til 14. november 2010. Reiseleder og programansvarlig var
Ekuko Naka, landskapsarkitekt MNLA.
Til sammen 29 deltakere, landskapsarkitekter, arkitekter og fra tilgrensende fagfelt.
Programmet var lagt opp med en uke i Kyoto og en uke i Tokyo med omegn, i tillegg til et weekendopphold ved
kysten. I Kyoto møtte gruppen representanter for Kyoto kommune, ved byplan- og parkadministrasjonen, som
orienterte om landskaps- og arkitekturpolitikken for Kyoto kommune. I tillegg møtte vi bl.a. senior
landskapsarkitekt og ansvarlig for et rehabiliteringsprosjekt for tidligere godsterminal i Kyoto sentrum, ombygd
til en større naturpark med vekt på biologisk mangfold. Et av høydepunktene i Kyoto var besøket i Katsura
Imperial Garden, et ikon innen landskapsarkitektur og hagekunst, og et av verdens ypperste anlegg.
Ca 10-12 av deltakerne benyttet anledningen til å ta lyntoget Shinkansen til Hiroshima og besøke minneparken
og museet for atombombeofrene, en sterk opplevelse.
Også i Tokyo var gruppen invitert til møte med kommunens administrasjon, ved byplansjef, parksjef og leder
for bygningsetaten. Vi fikk orientering om Tokyos park- og miljøpolitikk, bl.a om målsettingen om å oppnå en
million gatetrær innen 2050. Omfattende treplantinger langs veger og gater skal bidra til både å rense luften og
å senke temperaturen sommerstid. Vi fikk bl.a. omvisning i takhager i Roppongi Hills i Tokyo og under en
heldagstur til Osaka.
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Gruppen var invitert til mottakelse og kveldsmøte i Den norske ambassaden i Tokyo sammen med ca 50
japanske landskapsarkitekter, et svært vellykket arrangement både faglig og sosialt. Landskapsarkitektene
Birgit Høyland og Jan Bernigeroth holdt foredrag om prosjekter fra Norge, japanske landskapsarkitekter holdt
foredrag om bl.a. et Milleniumsprosjekt og om Nasjonale Turistveger (arkitekt). Visepresident Bård Magnus
Fauske orienterte om NLAs virksomhet.
Et høydepunkt var også dagsturen til Universitetet i Tsukuba nord for Tokyo, og orienteringen ved professor
Suzuki om rehabiliteringen av, og befaringen i plommeskogen, en større landskapspark.
Reiseleder og programansvarlig Ekuko Naka hadde hatt god kontakt med japanske landskapsarkitekter under
planleggingen, bl.a. med presidenten i den japanske LA-foreningen. Det ga seg utslag i et tett og faglig
innholdsrikt program med gode guider underveis. Studieturen til Japan i 2010 var svært vellykket.
2.7 Studietur til New York 2011
Styret besluttet at studieturen 2011 legges til New York.
2.8 Høringsuttalelser 2010





Naturmangfoldslovens kap IV – Forslag til forskrift om utsetting av fremmede organismer. Høringsuttalelse
sendt fra FAGUS, på vegne av stifterorganisasjonene til Direktoratet for naturforvaltning (6.8.2010)
NLA Oslo/Akershus: Innspill til ”Planprogram Breivoll/Alnabru-området 2009” til Oslo kommune, Plan- og
bygningsetaten (15.2.2010)
Brev fra NLA styret til Olje- og energidepartementet (15.1.2010): Kraftlinjer i konflikt med fjordlandskapet
og Nasjonal turistveg
Brev fra NLA styret til Hammerfest kommune (17.2.2010): Åpent brev om gangbru over Ballastbakken i
Hammerfest.

2.9 Representasjon i komiteer og utvalg
NLA har i 2010 hatt følgende representanter i komiteer og utvalg:
 NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomité: Lars Flugsrud (NLA har observatørstatus)


FAGUS råd: Marit Hovi (daglig leder) og Ragni Helweg (styret NLA)






Arbeidsgruppe for utvikling av BIM (Building Information Modelling) for landskapsarkitekter: Knut H Wik
Galleri ROM: President og daglig leder
Vakre vegers pris: Tor Nilssen, vara Torunn Hognestad. Utdeling annethvert år.
Norsk Form prosjektgruppe ”Helse og omgivelser: Tverrfaglig nettverk innen helse- og omsorgssektoren/
Morgendagens eldrepolitikk”: Ellen Elisabeth Grefsrød



Standard Norge, komité for CEN/TC 178: Aaste Gulden Sakya. Arbeidet er ikke avsluttet, men komiteen har
ikke hatt møter i 2009.



Grønt nettverk: Det har ikke vært aktivitet gjennom grønt nettverk i 2010.

Oppnevnte jurymedlemmer i 2010
Begrenset anbudskonkurranse Haukerød skole, Sandefjord kommune: Harald A. Olsen
Plan- og designkonkurranse Brattørkaia, Trondheim havn, Trondheim kommune: Tone Lindheim
Idékonkurranse Åndalsnes, Rauma kommune: Kari Johanne Vollen Flataker
Skien brygge, Skien kommune: Gøril Mortensen
Parallelloppdrag Brøset, Trondheim kommune: Nils Skaarer
Hallingmo, Gol, Gol kommune: Marianne Thomassen
Oppdal sentrum, Oppdal kommune: Jorunn Munkeby
Byggeskikkprisen i Stavanger, Stavanger kommune: Terje Børsheim (erstatter Arne Sælen)
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Oppnevnte og sittende representanter til styrer og råd i 2010
 Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge: Martine H Wilberg (NLA har
observatørstatus)


Styret for stiftelsen Arkitekturmuseet: Karsten Jørgensen



Rådet for Byarkitektur i Oslo, 2007-2011: Jostein Bjørbekk, vara Ragnhild Momrak



Fagrådet ved arboretet på Milde: Anna Wathne



Referansegruppe arkitekturpolitisk arbeid i Statens vegvesen: Birgitte Riegels Høyland

Statens Byggeskikkpris
Ny jury for 2010-2012 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.

3. BÆREKRAFT
3.1 Den europeiske landskapskonvensjonen
Norge ratifiserte Den europeiske landskapskonvensjonen den 23.10.2001. De nordiske
landskapsarkitektforeningene sendte likelydende brev til hvert enkelt lands regjering (unntatt Sverige) i løpet
av 2010.NLA mottok 14. august svarbrev fra Kulturdepartementet, med Miljøverndepartementets redegjørelse
for Regjeringens arbeid med implementering og oppfølging av landskapskonvensjonen. Brevet er publisert på
nettsidene.
NLAs arbeidsgruppe har ikke hatt aktivitet i 2010. Gruppa vil ved etableringen av arkitekturfagpolitisk gruppe
inngå i denne (2011).
EFLA 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.
3.2 Samarbeid om FoU-prosjektet ”Klimavennlige grøntanlegg”
Etter henvendelse fra NLA til MD om å utarbeide veiledningsmateriell for bærekraftig landskapsarkitektur, ble
initiativet rettet mot arbeidet med å utvikle metoder for Klimagassregnskap for uteområder, et prosjekt i regi
av FAGUS i samarbeid med bl.a. Bioforsk og Civitas. Søknaden til Statsbygg om finansiering av forprosjekt for
Klimagassregnskap for uteområder er innvilget.
Søknad til Husbanken fra NLA v/ Kathrine Strøm Brattli og Elin Sørensen og NAL Ecobox (august 2010) om
finansiering av startpakke for utvikling av nettbasert veiledningsmateriell for Blågrønn by, ble avslått.

3.3 Nettbasert veiledningsmateriell for bærekraftig landskapsarkitektur
Elin T. Sørensen og Kathrine Strøm Brattli har med utspring i ønske fra NLA arbeidet med å utvikle modell for
nettbasert veiledningsmateriell for bærekraftige landskapsarkitektur. Dette initiativet er i 2010 videreutviklet til
Nettverk for blågrønne byer, et flerfaglig nettverk for uterom bygget på samspill mellom økologi, infrastruktur,
teknologi og folk, se http://blagronnebyer.ning.com/. Nettverket har hatt møter parallelt i Oslo og Trondheim
den 26. november. På møtet i Oslo møtte 32 deltakere, i Trondheim 28 deltakere.
Annet
Elin Sørensen og Kathrine S. Brattli deltok på Norsk Forms kveldsmøte i DogA den 23. mars, med foredrag om
landskapsarkitektur, bærekraft og arkitekturpolitikk.
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NLA var representert på studietur til Malmø i mai i regi av Norske anleggsgartnere, miljø- og
landskapsentreprenører (NAML), med visepresident Bård Magnus Fauske og Elin T Sørensen. Tema var
bærekraftig landskapsarkitektur.

4. UTDANNING
4.1 Utdanningskomiteen
Utdanningskomiteen har vært ledet av styremedlem Martine H. Wilberg, se egen årsmelding, sak 7. Komiteens
hovedoppgave er evaluering av studieprogrammene ved utdanningsinstitusjonene og vurdering av evt nye
studieprogram.
4.2 Kontaktmøter med utdanningsstedene
Det er avholdt møte med Institutt for landskapsplanlegging på UMB, den 1.9.2010. NLA var representert ved
president Yngvar Hegrenes, styremedlem og leder av utdanningskomiteen Martine Wilberg og daglig leder
Marit Hovi. Fra ILP deltok instituttleder Eva Falleth, studieveileder Anne Svinddal, Ingrid Ødegård, Anne Katrine
Geelmuyden og Tore Edvard Bergaust. Fra studentene deltok Kine Marie Krogh Olesen.
På dagsorden sto bl.a. orientering fra instituttet om status vedr romsituasjonen for studentene og instituttet,
orientering om revidert studieplan, ønske om trainee-plasser ved LA-kontorene, samt samarbeid om
markedsføring av studiet og faget bl.a. ved evt. felles stand på utdanningsmesser i 2011.
4.3 Møte i profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningene i Norge
NLAs observatør i profesjonsrådet i 2010 var styremedlem og leder av utdanningskomiteen, Martine H.
Wilberg. Rådet har to årlige møter. Møtene i 2010 har vært holdt 22. april på UMB, Ås og 26. oktober på NTNU,
Trondheim.

5. INTERNASJONALT ARBEID
5.1 Nordisk styremøte
Nordisk styremøte 2010 ble holdt i Malmö den 25.9, i forbindelse med Oyster-konferansen 24.9.
NLA var representert ved president Yngvar Hegrenes, IFLA-delegat Tore Edvard Bergaust og daglig leder Marit
Hovi.
I tillegg til formalia (budsjett, gjensidig informasjonsutveksling etc.) var hovedsakene:
 Utdanning, forholdet mellom ECLAS og EFLA/ Le Nôtre
 Forberede utkast til endrede valgregler i IFLA
 Nordisk samarbeidsavtale. Oversettelse til engelsk til EFLA GA (nov 2010)
 Nordisk landskapspris og DLs møte med Nordisk Råd
 Forslag til nordisk kandidat til kasserervervet i EFLA
 Landskapskonvensjonen: Erfaringer med felles brev til nordiske lands regjeringer
 Nordisk styremøte i 2011 holdes i Danmark i fb med Nordisk kongress (september)
De nordiske foreningene har også holdt egne møter i forbindelse med EFLA Generalforsamling i Brussel i
november, de to siste årene.

5.2 IFLA ER, General Assembly og komitémøter
I IFLA ER styret er Norden fra 2010 representert ved kasserer Jeremy A. Davis (Danmark). Øvrig styre består av
Nigel Thorne (Storbritannia), Marina Cervera (Spania), Andreja Tutundic (Serbia) og Carlo Bruschi (Italia).
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NLAs representant er kontaktperson mot ELASA, studentorganisasjonen i Europa.
I forbindelse med GA og komitémøter:
 Norden tar ansvar for undersøkelse vedr. utdanning
 Norden vil også være ansvarlig for å foreta en evaluering vedr. resultatet av sammenslåingen av EFLA og
IFLA/ EFLA Coming Together, og evt. forslag til endring av regelverk som følge av dette. Utkast til endrede
valgregler ble derfor holdt tilbake under GA 2010.
 Nordisk samarbeidsavtale var oversatt til engelsk og ble presentert.
 Utdanningskomiteen arbeider kontinuerlig med anerkjennelse av utdanninger.
 Nye medlemmer i EFLA: Kroatia, Russland, Latvia, Litauen, Ukraina
 Nye interim medlemmer: Estland og Ungarn

5.3 IFLA World Council og World Congress





Nye medlemmer: Polen, Romania og Tyrkia
Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for å arbeide med en global landskapskonvensjon
Det er opprettet en egen komité for Synliggjøring og kommunikasjon
Det arbeides mot en rekke andre verdensorganisasjoner for å markedsføre faget.

IFLAs styre (ExCo) består etter valget 2010 av:
President: Desiree Martinez (Mexico/ SAPM) ny
Treasurer: John Weier (Luxembourg /ALAP) ny
Secretary General: Virginia Laboranti (Argentina/CAAP)
Vice President Americas Region: Carlos Jankilevich (Costa Rica/ ASOPAISAJE) ny
Vice President Asia Pacific Region: Alan Titchener (New Zealand/ NZILA) ny
Vice President European Region: Nigel Thorne (England/ LI)
5.4 Europa Nostra
EN er en aktiv pådriver for å ta vare på historiske landskap, både av nasjonal og internasjonal betydning. NLAs
representant Tore Edvard Bergaust er fast representant i ENs styre.
Kandidat til Europa Nostra Awards 2010 var Byparken i Mosjøen, Vefsn, som dessverre ikke nådde opp.
5.5 Baltikumprosjektet
NLA bekostet abonnement på Arkitektur N til tre læresteder, i Estland, Litauen og Latvia også i 2010.

6. VIDEREUTVIKLE ORGANISASJONEN
6.1 Fagsekretariat og utvikling
Styret har engasjert Hanne Lindøe Smyth som kontormedarbeider og nettredaktør med inntil 50 % av hel
stilling. Hun erstatter Annette Narverud, som har gått over til stilling i AFAG. Hanne er innleid gjennom
vikarbyrået Capus. Det er ikke foretatt endringer i arbeidsfordeling i sekretariatet.

Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2010 tas til etterretning.
________________________________________________________________________________________
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Sak 7

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 2010 fra:
Representanter:
Internasjonal delegat til IFLA og IFLA ER, Tore Edvard Bergaust
Representanten i Rådet for byarkitektur i Oslo, Jostein Bjørbekk
Stiftelsen Arkitekturmuseet, Karsten Jørgensen
Arkitektur N, redaksjonell medarbeider landskap, Alf Haukeland
Komiteer, nemnder og utvalg:
Medlemskapsnemnda
Konkurransenemnda
Komiteen for etikk og tvister
Kontrollkomiteen
Utdanningskomiteen
Valgnemnda

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 2010 godkjennes.
__________________________________________________________________________________________
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Sak 8

REGNSKAP FOR 2010
Vedlegg
- Resultatregnskap for 2010 m/ balanse og noter, signert 9.3.2011
- Årsberetning 2010, signert 9.3.2011
- Uttalelse fra ledelsen (fullstendighetserklæring) signert 9.3.2011
- Revisjonsberetning for regnskapet 2010
Revidert regnskap for 2010 med revisjonsberetning sendes lokalavdelingene og legges ut på årsmøtet.
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.
Inkludert forhåndssalget (fra juni 2010) ble det solgt ca 600 bøker. Veiledende utsalgspris er kr 480,-.
Verdien av restopplaget på 900 bøker er beregnet til kr 220.363.

Egenkapital
Per 31.12.2010 er NLAs egenkapital kr 686.951.
Av dette er kr. 350.000 avsatt i 2008 og 2009 gjennom årsoppgjørsdisposisjoner til fremtidig dekning av
resultatet for LA-boka. Dette er for å synliggjøre risikoen ved bokprosjektet, og at dette kan gå med
underskudd totalt sett.
Styret vil i forbindelse med regnskapet for 2011 vurdere denne avsetningen på nytt, sett i lys av salget av boka,
og eventuelt tilbakeføre en del, eller hele avsetningen, til ordinær egenkapital.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2010 godkjennes og styret fritas for ansvar.
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STRATEGI- OG ARBEIDSPLAN (HANDLINGSPLAN) 2011 MED RAMME FOR 2012
Foreningens formål:
NLA er en yrkesorganisasjon som bygger på personlig medlemskap. Den er tilsluttet International Federation of
Landscape Architects (IFLA) og IFLA European Region. Foreningen kan etter årsmøtevedtak stå tilsluttet andre
organisasjoner.
Foreningen har som formål å virke for utvikling av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens
interesser. Foreningen har ca. 730 medlemmer.

NLA årsmøte 2011 – side 12

NLAs strategiske handlingsplan er gitt i seks innsatsområder:
 styrke NLAs fagpolitiske profil og bli mer synlig i samfunnsdebatten
 stimulere til faglig utvikling og nyskaping innen landskapsarkitektur og planlegging
 styrke bærekraftig landskapsarkitektur
 bidra til god kvalitet på eksisterende og nye utdanningssteder for landskapsarkitekter
 fremme internasjonalt samarbeid
 videreutvikle organisasjonen
Styret finner det hensiktsmessig for rapportering og oppfølging å tydeliggjøre foreningens/ styrets
innsatsområder i en forenklet arbeidsplan (handlingsplan), med vekt på
medlemstilbud
- profilering/ markedsføring
- organisasjonsarbeid
- utdanning
- internasjonalt samarbeid
Styret samordner innsatsområdene i arbeidsplanen med årlige budsjett. Årsmøtet godkjenner budsjett og
arbeidsplan, og gir signal om nye innsatsområder eller vekting av innsatsområde.
Styret foreslår følgende tiltak i 2011:
Medlemstilbud:
– Opprettholde samarbeidet med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om fagtidsskriftene Arkitektnytt og
Arkitektur N. Tidsskriftavtalen med NAL innebærer at Arkitektur N og Arkitektnytt er obligatoriske for
medlemmene. Fagtidsskriftene er viktige media for profilering av landskapsarkitektur. Avtalen regulerer
(minste) antall sider med landskapsarkitektur til fem sider i Arkitektur N (8 utgaver årlig) og to sider i
Arkitektnytt (11 utgaver årlig).
Redaksjonelle medarbeidere i tidsskriftene er Ingrid Haukeland og Kathrine Strøm Brattli i Arkitektur N og
Anne M. Tibballs i Arkitektnytt.
I tillegg er NLA styret v/sekretariatet ansvarlig for to sider organisasjonsstoff i Arkitektnytt.
–

Videreutvikle nettsida www.landskapsarkitektur.no, som et viktig kontaktpunkt mellom foreningen og
medlemmene. Nettsida skal opprettholdes som den viktigste informasjonskilden om aktiviteter i
foreningen og tilgrensende fagområder.
Kontoroversikten skal ajourholdes og oppdateres i henhold til bestillingene fra kontorene.
Nye prosjektpresentasjoner fra MNLA 2011-12 vil bli lagt ut i prosjektbasen i fb med utgivelsen av
håndboka. Basen inneholder 287 prosjekter pr 2010.
Nettsida skal gi førstehånds informasjon om utdanningen og lærestedene for landskapsarkitektur i Norge
og Europa. Nettsida er også et viktig kontaktpunkt til NLAs internasjonale nettverk, mm.

–

Arrangere fagdag (årskonferansen) i Bergen, 1.april, i samarbeid med lokalavdeling NLA Hordaland.

–

Arrangere høstkonferanse i Oslo, 30.september, i samarbeid med lokalavdeling NLA Oslo/Akershus.
Arrangementet inngår i markeringen av Arkitekturens år 2011, under Arkitekturfestivalen 23.9-2.10.

–

Arrangere studietur til New York, høsten 2011.

–

Gjennomføre et variert og interessant kurstilbud for medlemmene, i egen regi eller i samarbeid med
andre. Forslag til kurs i 2011 er kurs i ny Plan- og bygningslov og revidert utgave av NLAs system for
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kvalitetssikring og internkontroll (KS-IK), seminar om bærekraftig landskapsarkitektur, skrivekurs, seminar
om kvalitet i byrom i samarbeid med Miljøverndepartementet og seminar om BIM for landskapsarkitektur.
–

Oppfordre til utviklingen av bærekraftig landskapsarkitektur, bl.a. gjennom samarbeidet med FAGUS, bl.a. i
prosjektet ”Klimagassregnskap i uteområder”. Styret er positiv til aktiviteten i Nettverk for blågrønne byer
(Oslo, Trondheim, Bergen) og deltar med representant i Arkitektbedriftenes miljø- og energiutvalg.

–

Bistå NAL Ecobox med utviklingen av startpakke for bærekraftig landskapsarkitektur (2011 evt 2012).

–

Formidle henvendelser til NLAs nemnder og utvalg, bl.a. medlemskapsnemnda, komiteen for etikk og
tvister, konkurransenemnda, og utdanningskomiteen.

Profilering/markedsføring:
– Utgi medlemshåndboka MNLA 2011-12, med person- og kontoropplysninger, i et opplag på 2000
eksemplarer. Medlemshåndboka finansieres v/ kontoroppføringer, prosjektpresentasjoner og annonser.
–

Arbeide aktivt med markedsføring og salg av boka ”Ny norsk landskapsarkitektur” og engelsk utgave
”Contemporary Landscape Architecture in Norway” utgitt på Gyldendal Akademisk høsten 2010.
Restopplaget pr mars 2011 er hhv 500 norske og 400 engelske bøker.

–

Ferdigstille forslaget til NLAs innspill til regjeringens arkitekturpolitiske dokument arkitektur.nå, gjennom
NLAs fagpolitiske gruppe, nedsatt i 2010.

–

Opprette kontakt og gjennomføre møter med fagdepartement, bl.a. Landbruksdepartementet.

–

Avgi høringsuttalelser: NLA er høringspart i plansaker og prosjekter som berører fagfeltet. Sekretariatet
kontakter medlemmer med relevant kompetanse og erfaring til å forfatte høringsuttalelser på vegne av
foreningen.

–

Sørge for representasjon ved å foreslå kandidater til utvalg hvor landskapsarkitektfaglig kompetanse
etterspørres. Eksempler: utviklingsgruppen for BIM for landskapsarkitektur, Arkitektbedriftenes miljø- og
energiutvalg osv.

–

Følge opp henvendelser fra medlemmene om å bistå i møte med sentrale myndigheter for å markere
allmenne, faglige interesser.

–

Markere Arkitekturens år 2011 i samarbeid med lokalforeningene. Tiltak: Avsette kr 100.000 for
budsjettpost ’søkbare prosjektmidler’ til fordeling på lokale arrangement.

–

Markere den internasjonale landskapsarkitekturmåneden april.
Oppfordre lokalavdelingene til å markere måneden og publisere tiltakene på NLAs nettsider.

Organisasjonsarbeid:
– Avholde styremøter ca 8-10 ganger i året for behandling av aktuelle saker, oppfølging av budsjett og
arbeidsplan med mer.
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–

Avholde foreningens årsmøte, 2.april i Bergen.
Årsmøtet er NLAs høyeste ledelse og skal behandle årsmeldinger og regnskap for 2010, budsjett for 2011
med ramme for 2012, arbeids-/handlingsplan for 2011 og valg på foreningens tillitsvalgte.

–

Avholde kontaktutvalgsmøte med styret og lederne i lokalforeningene, 29. september i Oslo, bl.a. med
rapportering av aktivitet i lokalforeningene og diskusjon om aktuelle saker.

–

Evaluere tidskriftsamarbeidet med NAL, i juni 2011.

–

Verve medlemmer til foreningen, bl.a. med personlig kontakt med avgangsstudentene.

–

Opprettholde sekretariatets bemanning i 2011, med daglig leder i 100 % stilling og kontormedarbeider/
nettredaktør i 50 % stilling.

–

Videreføre avtaler med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om leie av kontorlokale, dataserver,
medlemsregister, regnskapstjenester med mer. Ramme for fortsettelse er fastsatt i egne skriftlige avtaler.

–

Delta som part (med NAL) ved innkjøp av nytt nettbasert medlemssystem i 2011.

–

Gi innspill til NAL vedr etableringen av Arkitekturens hus.

Utdanning:
– Avholde årlige informasjons- og samarbeidsmøter med ledelsen og studentene ved Institutt for
landskapsplanlegging UMB, Institutt for urbanisme og landskap AHO og Bergen Arkitekt Skole.
–

Delta som observatør i Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge, med
utdanningskomiteens leder.

–

Bistå i arbeidet med å opprette en utdanning i landskapsarkitektur i Tromsø, både ved lokalavdelingens
leder og sentralt ved NLAs utdanningskomité.

–

Følge opp og evaluere studieplaner ved utdanningsinstitusjonene, ved NLAs utdanningskomité.

–

Utarbeide oversikt over utdanningsinstitusjoner som tilbyr kvalifisert utdanning i henhold til internasjonale
krav og retningslinjer fra IFLA ER.

Internasjonalt arbeid:
– Delta på IFLA World Council og World Congress i Sveits, 27.-29. juni med internasjonal delegat.
–

Delta på IFLA European Regions General Assembly, Estland, 4.-6. november med internasjonal delegat,
president, og leder av utdanningskomiteen.

–

Rapportere til evalueringen av implementering av Den europeiske landskapskonvensjonen, v/internasjonal
delegat.

–

Nordisk samarbeid: Delta på årlig møte med styrene i de nordiske landskapsarkitektforeningene i
forbindelse med nordisk kongress i Danmark 2.-4. september. NLA vil bli representert med internasjonal
delegat, president og daglig leder.
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–

Delta på redaksjonsmøtene i det nordiske fagtidsskriftet Landskab (DK), NLA representert ved
landskapsmedarbeider Anne M. Tibballs.

–

Vurdere nærmere samarbeid om det nordiske tidsskriftet Landskab, i løpet av 2011.

–

Nominere kandidat til Europeisk kulturlandskapspris, gjennom internasjonal delegat som representant i
styret i Europa Nostra.

–

Bekoste abonnement på Arkitektur N til tre universitet i Baltikum.

–

Publisere engelsk versjon av nettsidene, evt med automatisk nyhetsoppdatering.

Forslag til vedtak:
Strategi- og arbeidsplan (handlingsplan) 2011 med ramme for 2012 godkjennes.
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BUDSJETT FOR 2011 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2012
Vedlegg:
Forslag til detaljert budsjett for 2011 og rammebudsjett for 2012 framgår av egne tabeller/oppsett.
Disse fremgår av sakspapirer som sendes lokalavdelingene og legges frem på årsmøtet.
Kontingentsatser 2011
Styret foreslår en justering av kontingentsatsene for 2011. Dette med bakgrunn i bl.a. generell prisøkning og
ønske om å tildele prosjektmidler til lokalavdelingene for markering av Arkitekturens år 2011.
Det obligatoriske tidsskriftabonnementet (i henhold til kollektiv avtale med NAL) koster kr 1210,- pr år pr
ordinært medlem. Abonnementspris for pensjonister er kr 585,-. Studenter har frivillig abonnement på
tidsskriftene til samme pris, kr 585,-.
Kontingentsatsene nedenfor inneholder både NLA-kontingenten og abonnementsprisen på fagtidsskriftene.
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

2011
3160
2198
2760
1800
1240
150
0

2010
2960
2080
2620
1720
1180
150
0

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

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjett for 2011 og rammebudsjett for 2012 vedtas.
___________________________________________________________________________________________
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Sak 11

VALG 2011
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. Løvdal
Styremedlem: Geir Nummedal
Styremedlem: Eva Preede
Vararepresentant: Ragni L. Helweg
Medlemskapsnemnda
Leder: Yngvar Hegrenes
Medlem: Kari Huvestad
Medlem: Gunvor Huseby

2011
2010-11
2011-12

Utdanningskomiteen
Leder: Geir Nummedal
Michael Fuller-Gee
Marius Fiskevold

2011
2010-11
2011-12

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

2011-12
2011-12
2010-11
2010-11

Komiteen for etikk og tvister
Medlem Tone Telnes
Medlem Kjersti Vallevik Håbjørg
Medlem Arne Sælen
Vara: Kari Klynderud Sundfør

2011-12
2011-12
2010-11
2011-12

Kontrollkomiteen
Medlem Frode Røynesdal
Medlem Birgitte Rodum

2011-12
2010-11

2011
2011-12
2010-11
2011-12
2010-11
2010-11

Internasjonal delegat
IFLA/ IFLA European Region: Tore Edvard Bergaust 2010-11
Styrets forslag til valgnemnd:
Anne Bertine Fagerheim
Inger Hageberg
Ola Bettum

2010-11
2010-11
2011-12
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ÅRSMØTE 2012
HØSTKONFERANSE 2012
Sted legges fram på årsmøtet.
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