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NLA ÅRSMØTE 2012
Tid:
Sted:

Lørdag 24. mars 2012 kl. 09.30 – 13.00
Quality Hotel Strand, Gjøvik

Årsmøtet er NLAs høyeste organ. Årsmøtet skal godkjenne arbeidet som styret har gjort gjennom året, og
trekke linjene for det videre arbeidet. Lokalavdelingene skal være representert med én representant på
årsmøtet, helst ved leder. Årsmøtesakene skal være behandlet i lokalavdelingene før årsmøtet.
Lokalavdelingene får tilsendt sakspapirene på e-post. På forespørsel kan papirutgave fås tilsendt. Sakene med
vedlegg legges ut på NLAs hjemmeside www.landskapsarkitektur.no, samt i begrenset antall på årsmøtet.
Sakspapirene trykkes ikke i Arkitektnytt. Kunngjøring om årsmøtet er trykt i Arkitektnytt nr 1 og 2/2012.
Vedlegg til saklista er regnskap for 2011, forslag til budsjett for 2012 med rammebudsjett for 2013, tabell med
virksomhetsplan for 2012 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 2012 sto i Arkitektnytt nr 11/2011, nr 1/2012 og nr 2/2012. Invitasjon til fagdag
og årsmøte ble sendt medlemmene på e-post 9. februar. Påminnelse om fagdag og årsmøte er sendt
medlemmene på e-post 23. februar.
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Sakspapirer med valgnemndas innstilling og øvrige vedlegg er sendt NLAs lokalavdelinger 7. mars. I følge
vedtektenes punkt 3.1.2 skal årsmøtet innkalles med en måneds varsel, dvs innen 24. februar, og sakslista
gjøres kjent innen åtte dager før årsmøtet, dvs innen 16. mars.
Forslag til saksliste:
Sak 1 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Godkjenning av fullmakter
Sak 4 Presentasjon av nye medlemmer i 2011
Sak 5 Styrets årsmelding for 2011
Sak 6 Årsmeldinger for 2011 fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter
Sak 7 Regnskap for 2011
Sak 8 Spørreundersøkelse om fagtidsskriftene
Sak 9 Endring av vedtektene § 2.7.2 Medlemskapets opphør
Sak 10 Endring av vedtektene § 3.2.1 Styrets sammensetning
Sak 11 Endring av vedtektene § 3.1.7 Fullmakter
Sak 12 Endring av vedtektene § 2.3 Æresmedlemmer
Sak 13 Strategi- og arbeidsplan (handlingsplan) 2012 med ramme for 2013
Sak 14 Budsjett for 2012 med rammebudsjett for 2013
Sak 15 Valg
Sak 16 Årsmøte 2013. Høstkonferanse 2013
Forslag til vedtak:
Årsmøtet 2012 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 2011 (42):
NLA Oslo/ Akershus: Inger Marie Berling, Jan Bernigeroth, Siri Mette Carlsen, Kjersti Prytz Cederkvist, Ashley
Conn, Elisabeth Crawfurd, Alexander Nicolai Eckhardt, Ida Grjotheim, Anne Hindklev Hamouni, Lars-Erik Vedvik
Hansen, Elin Horn, Tobias Lahn, Peer Lehn-Pedersen, Sheena Gilchrist Lisland, Sofie Persvik, Gry Ellen Ringstad,
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Julie Aas Rye, Mona Kittelsen Røberg (gjenopptatt), Claudia Schwarzburg, Steinar Semmingsen, Gina
Skjørestad, Ida Hanna Ørnhøi, Ellinor May Aas
NLA Hedmark/ Oppland: Anette Blomli Rudi
NLA Buskerud: Marianne Harstad Hallan, Helene Thorstensen
NLA Agder: Hanne Katrine Solli, Simon Kristoffer Thorjussen
NLA Rogaland: Kamila Figlarska Malgorzata, Omar Ingthorsson, Ingunn Bergheim Landsnes, Hanne Polden
Sæverud
NLA Hordaland: Sissel Eide, Elisabeth Kvamme
NLA Sogn og Fjordane: Marianne England Bergum, Julie Daling (gjenopptatt)
NLA Møre og Romsdal: David Lawford
NLA Trøndelag: Julie Helene Waaler Bjørkhaug, Stan Szwalek, Randi Marie Vevelstad, Jens Zeevaert
NLA Troms: Mari Hagen
17 meldte seg ut i 2011.
___________________________________________________________________________________________
Sak 5

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2011
Styret 2011
President: Yngvar Hegrenes
Visepresident: Bård Magnus Fauske
Kasserer: Jan A. Løvdal
Styremedlemmer: Eva Preede, Geir Nummedal, Ragni Helweg
Studentrepresentant: Kine Marie Krogh Olesen, vara Caroline Forsgren
Daglig leder: Marit Hovi
Kontormedarbeider (1.1.-1.7) og nettredaktør (1.1.-31.12): Hanne Lindøe Smyth
Medlemstall 2011
NLA hadde i 2011 en netto økning på 36 medlemmer. 17 utmeldte.
Ved utgangen av året hadde NLA 765 medlemmer, derav 89 studentmedlemmer.
Medlemmene fordelte seg slik pr 31. desember 2011:

NLA medlemmer pr. 1.1.2012:
Ordinære medlemmer
Ordinære medlemmer, redusert kontingent
Pensjonister
Medlemmer over 80 år og æresmedlemmer
Studentmedlemmer

2011
765
558
83
21
14
89

2010
729
560
61
25
10
73

2009
740
550
60
20
10
100

2008
720
544
45
19
10
103

Årsmeldingen viser styrets/foreningens aktivitet innenfor de ulike innsatsområdene for kalenderåret 2011:
1. STYRKE PROFIL
1.1 Synliggjøre profesjonen (se 1.10)
Det var tidligere opprettet en arkitekturpolitisk arbeidsgruppe med ansvar for å formulere foreningens innspill
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til regjeringens arkitekturpolitikk, arkitektur.no. Utkast til NLAs fagpolitiske innspill ferdigbehandles i styret i
løpet av 2012. Det legges opp til en struktur hvor NLA formulerer faggruppens arkitekturpolitiske innspill iht.
kapittelinndelingen i dokumentet arkitektur.no. Arbeidet ferdigstilles i 2012.
Styret oppfordrer medlemmene til å synliggjøre faget i samfunnsdebatten.
Det er gledelig at Utenrikstjenesten ønsker å benytte boka «Ny norsk landskapsarkitektur» i sin profilering av
Norge som design- og arkitekturnasjon, se pkt 1.4.
1.2 NLAs nettsider
Nettsidene er foreningens viktigste kontaktpunkt med medlemmene og allmennheten. Nettredaktør i 2011,
Hanne Lindøe Smyth, 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 2011- 2012
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 2011.
Håndboka trykkes i 2000 eksemplarer og distribueres bl.a. til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Den
er viktig for å formidle informasjon om landskapsarkitekter. Den er også en viktig publikasjon for å vise bredden
i ny norsk landskapsarkitektur gjennom prosjektpresentasjonene. I 2011 ble 50 nye prosjekter presentert i
håndboka. Årets prosjekter legges ut i prosjektbasen på NLAs hjemmesider etter utsending av håndboka. Basen
har nå mer enn 330 prosjekter.

1.4 Bokprosjektet Ny norsk landskapsarkitektur
Boken ”Ny norsk landskapsarkitektur” ble utgitt i 2010. NLAs beholdning var 1000 eksemplarer i norsk utgave
og 500 i engelsk utgave. En betydelig innsats er lagt ned av sekretariatet for å promotere boken, bl.a. for Det
norske generalkonsulatet i New York (før og under studieturen i oktober 2011) og for Kulturavdelingen i
Utenriksdepartementet, noe som har medført at NLAs beholdning av boken ved utgangen av 2011 er redusert
til 260 norske og 230 engelske bøker.

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. (Gjelder ikke
studentmedlemmer av NLA). Landskapsmedarbeider i Arkitektnytt i 2011 har vært Anne Margrethe Bø Tibballs,
og redaksjonelle medarbeidere i Arkitektur N har vært Ingrid Haukeland og Kathrine Strøm Brattli.
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”. Det er svært gledelig at antallet sider med direkte relevans for norske
landskapsarkitekter i Arkitektur N er rekordhøye 140 sider, 84 av disse med tekster eller prosjekter av norske
landskapsarkitekter, mot tidsskriftsavtalens krav om 40 sider.

1.6 Arkitekturens år 2011
Styret har samarbeidet med NAL og lokalforeningene om planlegging av en rekke arrangement i forbindelse
med Arkitekturens år 2011. I budsjettet for 2011 var satt av kr 100.000 i søkbare prosjektmidler til fordeling,
etter søknad fra lokalforeningene. De tiltakene som ble tildelt midler var:
NLA Oslo/Akershus kr 20.000 – Oslo Åpne Hus
Nord-Norge Arkitektforening (NAF) kr 20.000 – NAL/NLA-samarbeidsarrangement i Alta og Tromsø
NLA Hordaland kr 15.000 – Bergen Åpne Hus
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NLA Nordland kr 12.000 – arrangement i Mosjøen
NLA Møre og Romsdal kr 8.000 – midlene ble tilbakebetalt, da prosjektet ble avlyst
LA 5 v/ILP kr 4.000 – avgangsutstilling våren 2011
Terra Forma (ILP) kr 5.000 – studietur til Paris
Studentrepresentant Caroline Forsgren kr 4000 - til IFLA verdenskongress /ELASA, i Sveits – se artikkel i
Arkitektnytt nr 8/2011
Bergen Arkitektskole BAS kr 2.000 - Diplomkatalog høsten 2011
Vinner av 2. premie i EFLA studentkonkurranse, Hanne Johnsrud, kr 3.500 - reise til EFLA-kongressen ”Mind
Gap” i Tallinn, november 2011 – se artikkel i Arkitektnytt nr 11/2011.

1.7 Være synlig på studiestedene
President, daglig leder og leder av NLAs utdanningskomité deltok på møte med Institutt for urbanisme og
landskap ved AHO, 25. januar 2011. Agendaen var generell informasjonsutveksling om programmet for
landskapsarkitektur, og om situasjonen for studentene og for instituttet.
I forbindelse med AHO/UiT-konferansen ”Landscapes in Change – Territorial Practices” i januar 2011, deltok
presidenten og representanter for NLA Troms på planleggingsmøtet for etableringen av et
videreutdanningskurs i landskapsarkitektur ved Universitetet i Troms høsten 2011. AHO og Universitetet i
Troms planlegger oppstart av studium i landskapsarkitektur 2012, bachelorgrad, med påfølgende oppstart av
masterstudium i 2015.
Styret og daglig leder var på omvisning og besøk på Bergen Arkitekthøyskole BAS, i forbindelse med NLAs
årsmøte i Bergen april 2011.
Styret og daglig leder hadde invitert studentene på Institutt for landskapsplanlegging på Universitetet for miljø
og biovitenskap til faglunsj/informasjonsmøte 23. november. For Statens vegvesen møtte Kristin Berg, som
delte ut ”Gåboka” til samtlige studenter. Styret hadde deretter møte med instituttledelsen ved ILP.
Møtene med studentene er viktige for å utvikle nettverk med unge landskapsarkitekter, og avgjørende 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 under
NLAs kurs og konferanser.
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 6).
1.10 Samarbeid med andre (Se pkt. 1.1)
Statens vegvesen - Vegdirektøren
Presidenten og to representanter fra private landskapsarkitektbedrifter hadde møte med vegdirektøren og
hans lederteam 22. februar 2011. Tema for møtet var gjensidig informasjonsutveksling og
situasjonsbeskrivelse, samt orientering om estetiske fag i kontraherings- og tilbudsprosesser i Statens
vegvesen, og vegvesenets arbeid med strategi for estetikk og arkitektur. Resultatet fra møtet var bl.a. at
Statens vegvesen ønsker en fast bransjekontakt fra landskapsarkitektenes side. Presidenten har derfor
oppfordret privatpraktiserende landskapsarkitekter til å danne en ”privatpraktiserende gruppe” som kan
ivareta rollen som bransjekontakt for større offentlige byggherrer. Presidenten deltok med innlegg på
internseminar for Statens vegvesen i forbindelse med etablering av vegvesenets strategi for estetikk og
arkitektur, 15.-16. september 2011.
Arkitekturens år 2011: Norske arkitekters landsforbund (NAL)
NLA har samarbeidet med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om flere arrangement under Arkitekturens år
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2011: Høstkonferansen 30.9 under Arkitekturfestivalen på Vulkan, Oslo, i lokalavdelingene i Hordaland om
Bergen Åpne Hus, i Møre og Romsdal og i Nord-Norge Arkitektforening (NAF) om arrangementene Alta Åpne
Hus Miljøsirkus og Urban Natur.
Under Oslo Åpne Hus 2011 samarbeidet NLA v/lokalavdelingen Oslo/Akershus med Oslo arkitektforening (OAF)
og Statsbygg. Daglig leder deltok på møtene innledningsvis og ved oppsummeringen. Arrangementene ble
profilert bl.a gjennom programmet for Arkitekturens år.
Miljøverndepartementet m.fl:
Øvrig samarbeid i 2011 har vært med Miljøverndepartementet om konferansen Byrom og utearealer 16. juni,
med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) om BIM-seminar 8. november, og med Trefokus om seminaret
Bruk av tre i utemiljø, 22. november.
Arkitektbedriftene i Norge kontaktet NLA høsten 2011 for å invitere til samarbeid om revisjon av Arkitektfaglig
ytelsesbeskrivelse for landskapsprosjektering. Emnet videreutvikles i 2012.
Samarbeidet med ILP (UMB) om å delta på utdanningsmessen i Oslo Spektrum (febr. 2012) for å profilere LAstudiet og faget, startet i 2011.
Felles brev til Oslo kommune 13.desember med bl.a. NAL om realisering av Lambda som nytt Munchmuseum.
Felles brev til Kommunal- og regionaldepartementet v/ statsråd Liv Signe Navarsete 28. november om
boligpolitikk, fra Oslo Arkitektforening, ILP/UMB, AHO, NIBR, Husbanken, Byggforsk og NLA.
1.11 Kontaktmøter
Det er i 2011 avholdt kontaktmøter med Institutt for landskapsplanlegging (ILP) v/ UMB og Arkitektur og
designhøyskolen i Oslo (AHO). Det ble ikke holdt kontaktmøter med NAL og NIL i 2011.
I forbindelse med tema ’BIM for landskapsarkitektur’ inviterte Statsbygg NLA v/presidenten og daglig leder,
samt landskapsarkitektene Bjørn Amund Enebo og Knut Hallgeir Wik og daglig leder i NAML, til et møte for å
drøfte NLAs rolle i videreutviklingen av BIM. NLA fulgte oppfordringen fra Statsbygg om å søke prosjektmidler
for utarbeiding av en søknad for utvikling av objektbibliotek for landskapsarkitektur. Statsbygg har siden
desember 2011 stilt arbeidet i bero.
1.12 Den internasjonale landskapsarkitektur-måneden april
Styret oppfordret NLAs lokalavdelinger til å markere faget i april måned, som er den internasjonale måneden
for landskapsarkitektur.
NLA meldte inn fagdagen i Bergen 1. april til EFLAs kalender som Norges bidrag til markeringen i 2011.
2. FAGLIG UTVIKLING
2.1 Fagdag og årsmøte 2011
NLA Hordaland arrangerte fredag 1. april 2011 årets fagdag, med tema «Redesign». Antall deltakere: 228.
Arrangementet inngikk i Arkitekturens år og var åpent for medlemmer av NAL og NIL til medlemspris. Dagen
åpnet med et inspirerende innlegg av Bergens byråd for byutvikling, klima og miljø, Lisbet Iversen. Dr. Philos
Per Arne Bjørkum, UiS, orienterte om paradigeskifte og grønn endring i byggenæringen, mens
landskapsarkitekt/ PhD i Urban Design, Alexander Ståhle (Sverige), orienterte om ’Compact Sprawl’, en metode
for analyse av fortetting i semiurbane byområder. Danielle Pieranunzi fra American Society of Landscape
Architecture (ASLA) fortalte om hvordan man måler og evaluerer bærekraftbegrepet i landskapsarkitektur i
USA/Canada. Iwan Thomson og Kyrre Westengen ga oss et innblikk i «Å hanskes med Lalaland» gjennom en
rekke nyere prosjektpresentasjoner. Bent Braskerud, Dr. Scient ved NVE, viste resultater av forsking på hvordan
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unngå flom blant annet ved hjelp av permeable flater og regnbed, mens Dr.Scient Ulrich Pulg, UNI, viste
eksempler på restaurering av byvassdrag med vekt på vandringsveger og lekeplasser for folk og fisk.
Sivilarkitekt Gro Lavold viste gode eksempler på gjenbruk av megastrukturer i fredede industristeder (bl.a
Kulturverkstedet i Odda) og arkitekt Kristine Jensen (Danmark) avsluttet fagdagen med prosjekteksempler fra
hennes arbeid med transformasjon av industristeder og avfallsdeponi, til områder for rekreativ, kulturelt og
sosialt mangfold.
Fagdagen ble avsluttet med en fantastisk flott og hyggelig middag under «stjernehimmelen» i Grieghallen,
Norges vakreste konserthus, hvor Anne Irgens var kveldens programleder og vertinne, på vegne av arrangøren
NLA Hordaland, 172 deltakere.
Årsmøtet 2011 ble holdt på Radisson Blu Hotel Norge, lørdag 2. april. I alt 123 skriftlige fullmakter ble
innlevert, og 59 stemmeberettigede var til stede. Inkludert fullmakter var årsmøtet satt med til sammen 182
stemmer. Se referat på hjemmesiden, under NLA/årsmøter/2011.
Befaring med Bybanen og ”ByRedesign”
Etter årsmøtet og lunsj var det tid for befaring i vakre Bergen. Ingrid Haukeland, landskapsarkitekt og
projektleder for Bybanen fra Bergen kommune, og designansvarlig landskapsarkitekt Axel Nitter Sømme i
Arkitektgruppen Cubus, orienterte om Bybanen og kvalitetene i holdeplassen Byparken. Vi steg om bord, og
første stopp var Wergeland. Ingrid Haukeland orienterte om «urban stitching»; knutepunktutvikling rundt
holdeplassene langs Bybanen. Neste stopp var Bjørnsonsgate/Inndalsvegen hvor Knut Hellås, Asplan Viak AS,
orienterte om utviklingen av Høyskolen i Bergen, før vi tok turen videre til Kronstad, hvor Anna Wathne, Asplan
Viak AS orienterte. Bergensværet var ikke på vår side denne lørdagen, men Fritjof Stangnes, Riss Landskap,
viste oss byrommene i nye Solheimsviken, akkompagnert med Annas hjemmelagde, lune boller! Etter hvert
regnet det så kraftig at turen til Marineholmen ble avlyst, og Arne Smedsvigs orientering på Nygårdsbroen ble
svært kort. Det var godt det kom en bybane og reddet oss...
Kort oppsummert var fagdagen i Bergen med Bybanebefaring etter årsmøtet et svært godt planlagt og
gjennomført arrangement. Tusen takk til alle i arrangementskomiteen og involverte medarbeidere!

2.2 Høstkonferanse og kontaktutvalgsmøte 2011
NLA Oslo og Akershus arrangerte 30. september høstkonferansen «Drømmenes hage». Antall deltakere: 220.
Også dette arrangementet inngikk i programmet for Arkitekturens år 2011, og var en del av Arkitekturfestivalen
på Vulkan i Oslo. Konferansen åpnet med Marianne Leisner fra Gaia arkitekter, som fortalte om sitt arbeid med
«økologisk landskapsarkitektur» og «hageterapi» med bakgrunn som sivilagronom og permakulturdesigner.
Hovedforeleser på konferansen var kinesiske Kongjian Yu, doktor ved Harvard Graduate School of Design og
hjernen bak flere storslåtte prosjekter i blant annet Beijing og Shanghai. Han er kreativ leder av et av verdens
største landskapsarkitektfirmaer, Turenscape (muldjord), med rundt 600 ansatte (nesten like mange som
medlemmer i NLA!). Kongjian Yu er oppvokst på landsbygda i Kina, og hans filosofi ”Big Foot Revolution”, er
basert på at all planlegging og bygging må ta utgangspunkt i og gi plass for naturens naturlige prosesser. Så var
det tid for «Pecha Kucha», lyden av folk som snakker, med flere korte inspirerende foredrag med ulike temaer.
«Kunst- og kulturentreprenøren» Anne Beate Hovin orienterte bl.a. om betydningen av kunst i store
utviklingsprosjekt, med eksempler fra Bjørvika. Tidligere gatekunstner og medredaktør av boka Street Art
Norway, Martin Berdahl Aamundsen, fortalte fra sin erfaring med midlertidig og tilfeldig utsmykning mv, og
dagen ble avsluttet med den profesjonelle «livsgnistreren» Tom Åge Myhren.
Dagen ble avsluttet med fest på Oslos tak, på restaurant Stratos på toppen av Folketeaterbygningen. NLA
benyttet denne anledningen til å dele ut diplom og blomster til to av de ferske æresmedlemmene våre, Helge
Klingberg og Mette Eggen. Æresmedlem Ingelise Amundsen meldte forfall pga sykdom. Torunn Hognestad
sørget for å holde gang i festen!
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Kontaktutvalgsmøtet, med NLAs 15 lokalavdelinger representert ved leder eller delegat, ble holdt dagen etter
høstkonferansen på Scandic Hotel Edderkoppen.
På møtet deltok Helge Norberg for NLA Oslo/Akershus, Kristin Loe Kjelstad for Hedmark/ Oppland,
styremedlem Eva Preede for Vestfold, Aud Jorunn Karlsen Hovda for Telemark, Ruth Hauge Bjørneseth for
Agder, Ine Woldstad for Rogaland, Silje Aksnes for Hordaland, Anne M. Tibballs for Sogn og Fjordane og for
Arkitektnytt, Liv Marit Nystad for Møre og Romsdal, styremedlem Jan Løvdal for Trøndelag og Åsfrid Fagervik
for Nordland. Forfall fra Ann-Kjersti Johnsen, Troms og Anita Veiseth, Finnmark. Lokalavdelingene i Østfold og
Buskerud har p.t ingen oppnevnt representant.
Hovedtema på møtet var tidsskriftsamarbeidet med NAL, ordningen med obligatorisk abonnement på
fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N, og innspill fra representantene, bl.a med forslag til digital
utgivelse av artikler. Lokalavdelingene orienterte om aktiviteter og generelt om ressurssituasjonen, og styret
om aktuelle saker.
2.3 Seminar om bærekraftig landskapsarkitektur
NLA har ikke arrangert seminar om bærekraftig landskapsarkitektur i 2011. Se pkt. 3.1 og 3.2.

2.4 / 2.5 Kurs/seminarer i 2011
NLA har i løpet av 2011 arrangert følgende kurs:


Kurs i Ny Plan- bygningslov i Trondheim 18. januar med 24 deltakere og i Bergen 25. januar med 23
deltakere. Kursleder og foreleser var professor August E. Røsnes.



Bymiljøkonferansen 2011, ”Byrom og uteareal”, i samarbeid med Miljøverndepartementet den 16. juni,
med 188 deltakere. Programmet bestod i konferanse på Litteraturhuset, med etterfølgende befaring til ett
av tre ulike tema/fagprogram i byen: Sentrum - parker og byrom, Groruddalen eller Gamlebyen/Bjørvika.



Introduksjonsseminar til Building Information Modelling (BIM): NLA var medarrangør av seminaret ”BIM
for alle” i Oslo kongressenter (Folkets hus) 8. november i samarbeid med ILP og Senter for etter- og
videreutdanning v/UMB (SEVU). 81 deltakere. Knut H. Wik MNLA var NLAs ressursperson i
planleggingsgruppen.



Kurs i Ny Plan- bygningslov i Arkitektenes hus, Oslo 22. november med 22 deltakere. Forelesere var
professor August E. Røsnes v/ILP, UMB og Grete Underhaug, Vestfjorden byggtilsyn/ tilsynskontoret for
byggesaker i Asker, Bærum, Hurum, Lier og Røyken.



Seminar om Bruk av tre i uteanlegg i Arkitektenes hus, Oslo 29. november med 47 deltakere. Samarbeid
med Trefokus. Foredragsholdere fra Treteknisk institutt, og prosjekteksempler ved praktiserende
landskapsarkitekter.

2.6 Studietur til New York
NLA arrangerte studietur til «The Big Apple» i tidsrommet 9.-14. oktober 2011. Reiseleder og programansvarlig
var landskapsarkitekt Knut Bjørgum. Knut har jobbet på Snøhettas kontor i New York og kjenner byen svært
godt. Han hadde lagt opp et logisk og interessant program, med en dag i hvert av byområdene, for å spare
th
transport. Dag 1, Midtown, området rund Times Square med besøk til Bryant Park, Rockefeller Center, 55
Avenue, Paley Park, Greenacre Pocket Park, Seagram Building Plaza og Grand Central Station. Dagen ble
avsluttet med båttur rundt Lower Manhattan på Hudson River og East River. Det var strålende vær! Dag 2,
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Downtown, historiske Manhattan, Financial District, Trinity Church, Battery Park, Hudson River Walk, og en
svært interessant omvisning på Ground Zero med medarbeiere fra Snøhettas New York-kontor. Dagen ble
avsluttet med mottakelse på Snøhettas kontor helt nederst på Broadway. Dag 3, Meatpacking District,
orientering og befaring av The High Line Park v/Field Operations, vandring gjennom West Village, via
Washington Square til Soho. Dag 4, Brooklyn Heights Promenade, omvisning og orientering i Brooklyn Bridge
Park v/Nicholas Pevzner fra Michael Van Valkenburgh Associates, Prospect Park og Brooklyn Botanical Garden.
Dagen ble avsluttet med spasertur over East River, på Brooklyn Bridge. Det var flott! Dag 5, Uptown, Columbus
Circle, vandring gjennom den fantastisk spennende og varierte Central Park, til Guggenheim-museet og
Metropolitan Museum, MoMa, Whitney Museum m.fl. Turen ble avsluttet med felles middag på svenske
Smörgås Chef i West Village, verdt et besøk!
2.8 Høringsuttalelser 2011
 Høringsuttalelse til Bydesignprogrammet i Kristiansand. Oversendt Kristiansand kommune 18.1.2011
(forlenget frist fra 15.12.2010). Uttalelsen utarbeidet av lokalavdelingen NLA Agder v/ Hanne Alnæs, Gøril
Mortensen, Ruth Hauge Bjørneseth.
 Høringsuttalelse til Håndbok 138 ”Modellgrunnlag”, krav til grunnlagsdata, modeller, utsettings- og
innmålingsdata. Oversendt Vegdirektoratet 1.2.2011. Uttalelsen er utarbeidet av ressurspersoner på BIM;
Knut Hallgeir Wik, Bjørn Amund Enebo, Anne Drøyli, Katrine Myklestad.
 Bransjestandard om invaderende fremmede planter; sendt på høring til NLAs medlemmer for innspill til
FAGUS.
 Høringsuttalelse til Forvaltningsreformen - Rapport om nasjonale føringer for fylkesvegnettet. Oversendt
Vegdirektoratet 15.4.2011. Utarbeidet av Eva Preede.
 Høringsuttalelse vedr ”Våre nasjonale gater og plasser”. Oversendt Riksantikvaren 10.11.2011. Utarbeidet
av Eva Preede.

2.9 Representasjon i komiteer og utvalg
NLA har i 2011 hatt følgende representanter i komiteer og utvalg:
 NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomité: Lars Flugsrud (NLA har observatørstatus)


FAGUS råd: President og daglig leder






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 Forms styre: Karsten Jørgensen



Standard Norge, komité for CEN/TC 178: Aaste Gulden Sakya



Standard Norge, komité for universell utforming av uteområder: Cathrine L. Løken



Miljøverndepartementet; arbeidsseminar 5. oktober: Veileder for medvirkning i planleggingen etter planog bygningsloven: Styremedlem Eva Preede



Grønn fremtid, et initiativ fra Bergen kommune, UMB og FAGUS. NLA var representert på møtet 25.
november med visepresident Bård Manus Fauske

Oppnevnte jurymedlemmer i 2011
 Studentkonkurranse om innovativ bruk av tre ute, arrangør Trefokus: Jenny Osuldsen
 Idékonkurranse om Føyka/Elvelyprosjektet i Asker: Nina A. Rieck
 Innovasjonspris for universell utforming: Karen K. P. Gunleiksrud
 Åpen konkurranse om Asker torg: Gullik Gulliksen
Oppnevnte og sittende representanter til styrer og råd i 2011
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Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanningen i Norge: Geir Nummedal (NLA har
observatørstatus)



Styret for stiftelsen Arkitekturmuseet: Karsten Jørgensen (2008-2011)



Rådet for Byarkitektur i Oslo: Jostein Bjørbekk, vara Ragnhild Momrak (2008-2011). (Nye representanter
for perioden 2012-2015 ble oppnevnt høsten 2011.)



Fagrådet ved arboretet på Milde: Anna Wathne



Referansegruppe arkitekturpolitisk arbeid i Statens vegvesen: Birgitte Riegels Høyland

3. BÆREKRAFT
3.1 FAGUS
NLA er en av stifterorganisasjonene av FAGUS, Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. FAGUS
organiserer en rådgivningstjeneste der en stor andel landskapsarkitektkontorer er abonnenter.
Stifterorganisasjonene samarbeider om ett eller flere fagarrangement årlig, med FAGUS og med hverandre. En
hovedoppgave i 2011 var å utarbeide en omforent ”Bransjestandard for invaderende, fremmede planter”, et
viktig tiltak for en bærekraftig grøntanleggssektor. NLA har hatt to representanter i referansegruppen, Kjersti
Vallevik Håbjørg og Ragnhild Momrak. Første utkast ble sendt på høring til medlemmene i februar. Etter
innarbeiding av innkomne kommentarer ble den endelige bransjestandarden ferdigstilt og lansert under Grønn
Galla i november.
President og daglig leder har i 2011 deltatt på to rådsmøter, samt FAGUS årsmøte 24. februar. Daglig leder har i
tillegg deltatt på to samarbeidsmøter for koordinering av arrangementer organisasjonene i mellom.
3.2 FoU-prosjektet ”Klimavennlige grøntanlegg”
Etter henvendelse fra NLA til Miljøverndepartementet i 2010 om å utarbeide veiledningsmateriell for
bærekraftig landskapsarkitektur, ble initiativet rettet mot arbeidet med å utvikle metoder for
Klimagassregnskap for uteområder (klimagassregnskap.no). Prosjektet organiseres av FAGUS, i samarbeid med
bl.a. Bioforsk og Civitas. Søknad til Statsbygg om finansiering av forprosjekt for Klimagassregnskap for
uteområder ble innvilget, og prosjektet ble videreført i 2011. En tilleggssøknad til Statsbygg om modul for
’Tomtevalg’ ble innvilget i 2011.
3.3 Den europeiske landskapskonvensjonen
Norge ratifiserte Den europeiske landskapskonvensjonen den 23.10.2001. EFLA Policy Group arbeider 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.

4. UTDANNING
4.1 Utdanningskomiteen
Utdanningskomiteen har vært ledet av styremedlem Geir Nummedal, se egen årsmelding, sak 6. Komiteens
hovedoppgave er evaluering av studieprogrammene ved utdanningsinstitusjonene og vurdering av evt nye
studieprogram.
4.2 Kontaktmøter med utdanningsstedene (se pkt 1.7)
Det er avholdt møte med Institutt for landskapsplanlegging på UMB, den 23. november. NLA var representert
ved president Yngvar Hegrenes, styremedlem og leder av utdanningskomiteen Geir Nummedal,
studentrepresentant i styret Kine Marie Krogh Olesen og daglig leder Marit Hovi. Fra ILP deltok instituttleder
Eva Falleth, studieveileder Anne Svinddal, Ingrid Ødegård, Tore Edvard Bergaust og Karsten Jørgensen.
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På dagsorden sto bl.a. orientering fra instituttet om fakultetsinndelingen på nytt UMB, status vedr
romsituasjonen for studentene og instituttet i KA-bygget, orientering om forskningstema, ønske om traineeplasser ved LA-kontorene (smnh med privatpraktiserende gruppe), 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 2011 var styremedlem og leder av utdanningskomiteen, Geir Nummedal
(etter årsmøtet 2. april). Rådet har to årlige møter. Møtene i 2011 har vært holdt 18. mars på Bergen
Arkitektskole BAS og 12. oktober på AHO, Oslo. På møtet 18.3 deltok styremedlem Ragni Helweg (BAS) som
observatør for NLA, og Anne Katrine Geelmuyden for ILP/UMB. På møtet 12.10 deltok Geir Nummedal.

5. INTERNASJONALT ARBEID
5.1 Nordisk styremøte
Nordisk styremøte nr 1 - 2011 ble holdt i København 1. september 2011, i forbindelse med nordisk kongress.
DL har p.t. nordisk sekretær. NLA var representert ved president Yngvar Hegrenes, IFLA-delegat Tore Edvard
Bergaust og daglig leder Marit Hovi. I tillegg møtte representanter fra styrene i DL (Danmark), FILA (Island), og
SA (Sverige), MARK (Finland) møtte ikke.
I tillegg til formalia (budsjett, gjensidig informasjonsutveksling etc.) var hovedsakene:
 Nordisk samarbeidsavtale
 Diskusjon om nordisk landskapsarkitektpris
 Ulike temaer for Nordisk ministerråd
 Arbeid med International Landscape Convention
 Evaluering av IFLA – EFLA Coming Together
 Forberedelse til IFLA WC 2011
 Diskusjon om felles nordisk tidsskrift for landskapsarkitektur
 Forberede utkast til endrede valgregler i IFLA
 Nordisk styremøte i 2011 holdes i Danmark i fb med Nordisk kongress (september)
Etter det nordiske styremøtet deltok president, visepresident, internasjonal delegat og daglig leder på nordisk
kongress 2.-4.september. Kongressen av organisert som en «Road Trip» på tvers av Danmark fra København,
over Fyn, til Ribe og Vadehavet på Vest Jylland. Det var stopp med forelesninger og befaringer på vegen.
Nordisk styremøte nr 2 - 2011 ble holdt 4. november i forbindelse med IFLA – ER/EFLA generalforsamling i
Tallinn. Den estiske landskapsarkitektforeningen var vertskap for generalforsamlingen i forbindelse med
Regional Conference i Tallinn, «Mind The Gap» - Landscapes for the New Era. På møtet deltok president,
internasjonal delegat og medlem i utdanningskomiteen Geir Nummedal (debut). I tillegg møtte representanter
fra DL (Danmark), FILA (Island), SA (Sverige) og MARK (Finland).
I tillegg til formalia (budsjett, gjensidig informasjonsutveksling etc.) var hovedsakene:
 Status IFLA – EFLA Coming Together
 Nordisk turnus i IFLA World Council
 Forberedelse til IFLA WC, felles nordisk kandidat til president
 Nordisk tidsskriftsamarbeid, nordisk arbeidsgruppe
 Neste møte vil bli i Helsinki høsten 2012, i forbindelse med Helsinki World Design Capital
 Nordisk bokprosjekt
 IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award 2012- kandidater
Møtet ble avsluttet med å ønske representanter fra styrene i Lithuanian Association of Landscape Architects
(LALA), Latvia Association of Landscape Architects (LAAB) og Estonian Landscape Architects Union (ELAU),
NLA årsmøte 2012: Sak 1 - 16, side 11

velkommen til møtet og middagm med gjensidig informasjonsutveksling, gaver og taler. Våre baltiske kollegaer
var tydelig begeistret over å bli invitert med i det nordiske fellesskapet.

5.2 IFLA ER, General Assembly og komitémøter
EFLAs generalforsamling ble holdt i november 2011 i Tallinn, for første gang utenfor Brussel. Samtidig ble det
avholdt et nordisk møte hvor også de baltiske landene var innbudt. I møtene deltok NLAs president og den
internasjonale delegaten. Her ble også vår ”Skandinaviske modell” presentert for samarbeid over
landegrensene i en region.
I styret for IFLA ER er Norden representert ved kasserer Jeremy A. Davis (Danmark).
Etter valget i 2011 består EFLAs styre av:
President: Nigel Thorne (Storbritannia)
Sekretær: Marina Cervera (Spania)
Visepresident for utdanningskomiteen Tony Williams (Irland) - ny, han etterfølger Andreja Tutundic (Serbia)
Visepresident for praksiskomiteen Carlo Bruschi (Italia).
NLAs representant er kontaktperson mot ELASA, studentorganisasjonen i Europa.
I forbindelse med GA ble det avholdt en evaluering vedr. resultatet og vurdering av fremtidsutsikter etter
sammenslåingen av EFLA og IFLA/ EFLA Coming Together, som vil bli fremlagt i 2012.
Videre ønsket NLA å avholde GA i Norge i 2013, kombinert med en seminardag for studenter i samarbeid med
ELASA på ILP. Her var det flere på banen, og NLA foreslo så 2014, uten at dette ble avklart.
5.3 IFLA World Council og World Congress
Årets World Council i Sveits samlet representanter fra landskapsarkitektorganisasjoner fra hele verden. Fra
Norden stilte MARK ved Emilia Weckman, DL ved Anja Boserup Quist, SA ved Jennie Fagerstrøm og NLA ved
Tore Edvard Bergaust.
Årets WC inneholdt lite dramatikk. Nåværende presidentskaps første år hadde mer preg av å føle seg frem, enn
å ile mot en fremtid. Det meste hadde preg av sandpåstrøing. Synliggjøring av profesjonen, samarbeid med
andre profesjonsorganisasjoner og kvalitetssikring av utdanning og profesjon holdes i hevd.
Det som skapte mest røre var kasserers sterke reaksjon (opprør) mot styrets bruk av midler. Han var blitt bedt
om å fratre sin posisjon, noe han gjorde. NLA fremla et ønske om en grundig redegjørelse i fht. dette, noe som
knapt ble imøtekommet.
Videre fremmet NLAs sitt kandidatur om å holde IFLA World Congress i 2019.Dette vil også markere NLAs 90års jubileum og 100-års jubileet for utdanningen i Norge. Arrangementet er tenkt som et samarbeid med
ILP/UMB. NLA står nå som vertskap i 2019.
Nye medlemmer: Russland (ALAROS), Ukraina (GLAU) og Sri Lanka (SLILA).
IFLAs styre (ExCo) består etter valget i 2011 av:
President: Desiree Martinez (Mexico) ikke på valg
Treasurer: John Eastorp (Australia) – ny, etter at John Weier ble bedt om å trekke seg’
Secretary General: Ilya Mocalov (Russland) - ny*
Vice President Africa Region, prof. P.G. Ngunjiri (Kenya) – ny, første gang Afrika er representert i ExCo
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Vice President Americas Region: Carlos Jankilevich (Costa Rica) - ikke på valg
Vice President Asia Pacific Region: Alan Titchener (New Zealand) - ikke på valg
Vice President European Region: Nigel Thorne (England) - ikke på valg
(Kjønnsmessig og kulturelt har ExCo pr 2011 noe slagside, med mye menn og vestlig kultur)
’ her ble NLAs delegat fremmet som kandidat, men kandidatur ikke godkjent.
*her var NLAs delegat nominert, og det ble dødt løp mellom ham og Ilya Mochalov i først runde. I andre runde
fikk Ilya Mochalov stemmeflertall
Sir Geoffrey Jellicoe Award, IFLAs høyeste utmerkelse, ble i 2011 tildelt Cornelia Hahn Oberlander for sitt lange
virke i Nord-Amerika.
5.4 Europa Nostra
EN er en aktiv pådriver for å ta vare på historiske landskap, både av nasjonal og internasjonal betydning. NLAs
representant er Tore Edvard Bergaust, som også er personlig medlem og er styremedlem i Europa NostraNorge.
Kandidat til Europa Nostra Awards 2012 var Sveinhaug gård i Ringsaker, et godt prosjekt som ikke nådde opp.
For øvrig har det blitt avholdt møter med tema om Folkeparken på Bygdø og museumskabalen i Oslo, Freia
med Freiaparken, dvs byplan, historiske hager og kulturlandskap blir profilert.
5.5 Baltikumprosjektet
NLA bekostet abonnement på Arkitektur N til tre læresteder, i Estland, Litauen og Latvia også i 2011, men dette
var det siste året NLA hadde denne ordningen.

6. VIDEREUTVIKLE ORGANISASJONEN
6.1 Fagsekretariat og utvikling
Styret engasjerte Hanne Lindøe Smyth gjennom vikarbyrået Capus, som kontormedarbeider og nettredaktør
med 50 % av hel stilling, fram til sommeren 2011.
Høsten 2011 ble Hanne Lindøe Smyth leid inn kun for oppdatering av nettsidene.
Det er ikke foretatt endringer i arbeidsfordeling i sekretariatet i 2011.

Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2011 tas til etterretning.
___________________________________________________________________________________________
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ÅRSMELDING FRA LOKALAVDELINGER, NEMNDER, UTVALG OG REPRESENTANTER
Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter legges ut på www.landskapsarkitektur.no.
Årsmeldingene legges også fram i to sett bla-eksemplar på årsmøtet.
Vedlegg
Årsmeldinger for 2011 fra:
Representanter:
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Internasjonal delegat til IFLA og IFLA ER: Tore Edvard Bergaust
Representanten i Rådet for byarkitektur i Oslo: Jostein Bjørbekk/ Ragnhild Momrak
Stiftelsen Arkitekturmuseet: Karsten Jørgensen
Arkitektur N: Landskapsmedarbeidere i redaksjonen; Ingrid Haukeland /Kathrine Strøm Brattli
Komiteer, nemnder og utvalg:
Medlemskapsnemnda
Konkurransenemnda
Komiteen for etikk og tvister
Kontrollkomiteen (rapport for 2011)
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/ UMB)
Forslag til vedtak:
Årsmeldingene fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter for 2011 godkjennes.
___________________________________________________________________________________________
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REGNSKAP FOR 2011
Vedlegg
- Resultatregnskap for 2011 m/ balanse og noter, signert 5.3.2012
- Årsberetning 2011, signert 5.3.2012
- Uttalelse fra ledelsen (fullstendighetserklæring) signert 5.3.2012
- Revisjonsberetning for regnskapet 2011
Revidert regnskap for 2011 med revisjonsberetning sendes lokalavdelingene og legges ut på årsmøtet.
Kommentar til bokprosjektet ”Ny norsk landskapsarkitektur”
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Boka Ny norsk landskapsarkitektur, vedtatt på årsmøtet 2007, ble utgitt i september 2010.
Opplaget var på 3000 bøker, hvorav NLA forpliktet seg til å kjøpe 1500 bøker; 1000 norske, 500 engelske.
Av NLAs bøker er pr 31.12.2011 solgt til sammen 998 bøker og 12 bøker er gitt i gaver, sum 1010 bøker.
Veiledende utsalgspris er kr 480.
Verdien av restopplaget på 260 norske og 230 engelske bøker er bokført til kr 122.914.
Årets resultat av bokprosjektet er redusert pga en ekstraordinær utbetaling av honorar til forfatterne, for å
dekke deres store merarbeid ved utarbeidelsen av boka.
Egenkapital
Per 31.12.2011 er NLAs egenkapital kr 478.098. Av dette er kr. 150.000 avsatt til bokprosjektet, for å dekke
eventuelt tap som kan oppstå ved realisering av restopplaget. Styrets mål er å selge hele eller størstedelen av
restopplaget i 2012, og i så fall kan avsetningen tilbakeføres i sin helhet i 2012.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2011 godkjennes og styret fritas for ansvar.
___________________________________________________________________________________________
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SPØRREUNDERSØKELSE OM FAGTIDSSKRIFTENE
Debatten om fagtidsskriftene dukker med jevne mellomrom opp blant NLAs medlemmer. Nye generasjoner,
internett og bruk av sosiale medier endrer vilkår og gir nye muligheter. Styret gjennomførte i januar 2012 en
spørreundersøkelse blant medlemmene for å skaffe et kunnskapsgrunnlag for å behandle saken på årsmøtet
2012.
Svarprosent
Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med registrert e-postadresse (672). Av disse fullførte 46 % (331),
noe styret vurderer som tilfredsstillende, og som gir grunnlag for å trekke enkelte konklusjoner.
81 % av respondentene er i aldersgruppene fra 30-59 år, mens bare 8-10 % er under 30 eller over 60 år.
Dette samsvarer bra med aldersfordelingen i NLAs medlemsmasse, der litt over 7 % er under 30 år, 80 % er i
aldersgruppen 30-59 år og 13 % er over 60 år.
Mer enn halvparten av respondentene svarte at de har tilgang til tidsskriftene på jobb.
Arkitektnytt
Spørsmålene knyttet til Arkitektnytt viser at over 2/3 mener papirutgaven er viktig for arkitekturdebatten og en
viktig kanal for meldinger, nyheter og annonser.
60 % mener e-post, nettsider eller elektroniske utgaver av Arkitektnytt ikke kan erstatte papirutgavene.
Arkitektur N
Et klart flertall mener at Arkitektur N som fagtidsskrift er godt egnet til å vise norsk landskapsarkitektur, men at
det presenteres for lite landskapsstoff.
En klar overvekt mener Arkitektur N er viktig for inspirasjon og faglig oppdatering for alle arkitektfagene.
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Obligatorisk abonnement
Flertallet, nesten 60 %, gir uttrykk for at de ikke liker dagens tidsskriftordning, og mener at dagens ordning med
to obligatoriske tidsskriftabonnementer bør revideres. Hva som er alternativet er det imidlertid delte meninger
om. Undersøkelsen gir ikke entydige råd om hva som er det foretrukne alternativet.
De som ikke vil videreføre dagens ordning deler seg likt på å si opp begge, eller fortsette med et av
tidsskriftene.
På spørsmål om hvilket tidsskrift man ville velge dersom man sto fritt i å velge ett tidsskrift er det tre tidsskrift
som skiller seg ut:
Arkitektnytt foretrekkes av 27 % og står sterkest i gruppen 30-49 år
Arkitektur N foretrekkes av 27 % og er favoritt i gruppen 50+
Landskab velges av 21 % og er mest populært av medlemmene under 30 år.
Kontingent og abonnementspriser
Det ble også stilt spørsmål om tidsskriftene og forholdet til NLAs økonomi. I dag utgjør det obligatoriske
medlemskapet ca 50 % av kontingenten. Undersøkelsen viser at 70 % er motstandere av å øke kontingenten
med inntil 500 kr. Omtrent alle er motstandere av øking med 1000 kr.
45 % mener at en innsparing ved oppsigelse av obligatorisk tidsskrift kan brukes til å styrke NLAs økonomi.
35 % vurderer å melde seg ut av NLA pga for høy kontingent, og 24 % vurderer utmelding pga stor
papirmengde som følge av to obligatoriske tidsskrift.
Hovedtrekk
Spørreundersøkelsen viser at et flertall, 2/3 av medlemmene, leser i hver utgave av Arkitektnytt og Arkitektur
N, og mener tidsskriftene er interessante. Et stort flertall mener også det er viktig at landskapsarkitektur er
synlig på linje med de andre arkitektprofesjonene, og at tidsskriftsamarbeid mellom arkitektfagene er viktig.
Over 90 % svarer positivt på at det er viktig å ha en publiseringskanal for norsk landskapsarkitektur, og at den
bør være på papir.
Hele spørreundersøkelsen finnes på www.landskapsarkitektur.no
Styrets oppsummering:
Styret mener at hovedtrekkene i resultatet fra spørreundersøkelsen gir grunnlag for å opprettholde og
reforhandle tidsskriftsavtalen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) i år. Tiltaket er satt inn i
strategiplanen for 2012 (årsmøtesak 11).
Et fortsatt samarbeid om fagtidsskriftene bør ha som mål å styrke og videreutvikle tidskriftenes
landskaps(arkitektur)faglige profil, på linje med bygningsarkitekturen.
Styret vil søke å gjennomføre tilsvarende spørreundersøkelser annethvert år, for å vurdere grunnlaget for
fortsatt samarbeid om tidskriftene jevnlig.

Forslag til vedtak:
Styrets orientering tas til etterretning.
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ENDRING AV VEDTEKTENE: § 2.7.2 MEDLEMSKAPETS OPPHØR
NLA årsmøte 2012: Sak 1 - 16, side 16

Tidspunkt for utmelding og ikrafttreden av utmeldingen er omhandlet i vedtektenes punkt 2.7 Medlemskapets
opphør.
Dagens bestemmelse i § 2.7.2 lyder:
”Utmelding må sendes styret i rekommandert brev og har øyeblikkelig virkning. Innbetalt medlemskontingent
refunderes ikke.”
§ 2.7.2 endres til:
”Utmelding må sendes NLA skriftlig og er gyldig fra førstkommende kvartal. Innbetalt medlemskontingent
refunderes ikke.”
Styrets begrunnelse for endringen:
Ordningen med utmelding ved rekommandert brev har ikke blitt praktisert de siste ti årene. Utmelding skjer
skriftlig, vanligvis ved e-post til NLAs sekretariat.
Medlemmet varsles i svaret fra NLA om at utmeldingen vil være gyldig fra førstkommende kvartal. Bakgrunnen
for dette er flere, blant annet at mottatte fagtidsskrifter må betales for.
Forslag til vedtak:
Vedtektenes punkt om medlemskapets opphør, § 2.7.2 endres til ”Utmelding må sendes NLA skriftlig og er
gyldig fra førstkommende kvartal. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.”

___________________________________________________________________________________________
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ENDRING AV VEDTEKTENE: § 3.2.1 STYRETS SAMMENSETNING
Valgnemnda har sendt forslag (23.2.12) til endring av vedtektenes punkt 3.2.1 om styrets sammensetning.
Dagens bestemmelse § 3.2.1 lyder:
”Foreningen ledes av et styre med 4 - 6 medlemmer; president, visepresident, kasserer og 1 - 3
styremedlemmer. Presidenten velges for ett år. Alle øvrige styremedlemmer velges for to år. Halvparten av
styremedlemmene skal være på valg hvert år.”
Endres til:
”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.
Begrunnelsen fra valgnemnda:
"Foreningens organisasjon er slik at det nå virker lite formålstjenlig å ha egne styreposisjoner for kasserer og
varamedlem. Foreningens budsjettarbeid bør gjennomføres av styret som kollektiv i nært samarbeid med
daglig leder."
Vedr. kasserer:
Styremedlemmet med verv som kasserer har de siste 7-8 årene ikke hatt befatning med NLAs kontoer eller
andre tradisjonelle kassereroppgaver. Vervet har medført et visst ansvar for å forberede og fremlegge styrets
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budsjettforslag og regnskap, på NLAs årsmøter. I tillegg har kassereren fulgt med på de månedlige
økonomirapportene som oversendes fra regnskapsavdelingen til styret.
Det er til støtte for daglig leder at et av styremedlemmene har en utvidet rolle mht oppfølging av økonomien,
ut over det øvrige styremedlemmer har. Det er i blant behov for å drøfte økonomispørsmål mellom
styremøtene. Det er en fordel om et av styremedlemmene kan ha en slik rolle.
Vedr. varamedlem:
Denne tittelen samsvarer ikke med dagens praksis, da alle styrets medlemmer møter fast.

Forslag til vedtak:
Vedtektenes punkt om styrets sammensetning, § 3.2.1 endres til ”Foreningen ledes av et styre med seks - 6 medlemmer; president, visepresident og fire - 4 - styremedlemmer.”

________________________________________________________________________________________
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ENDRING AV VEDTEKTENE: § 3.1.7 FULLMAKTER
Lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus har sendt styret forslag til endring av vedtektenes § 3.1.7 om
fullmaktstemmer. Forslaget er mottatt innen åtte dager før årsmøtet.
§ 3.1.7 lyder nå:
”Fraværende medlemmer kan delta i avstemmingene under årsmøtet ved å gi fullmakt til et stemmeberettiget
medlem. Fullmakten utstedes i to eksemplarer, det ene skal være levert til styret før møtet, det andre beholdes
av fullmaktsinnehaveren. Generelt kan ingen disponere mer enn to fullmakter, men valgte utsendinger for
lokalavdelingen kan ha fullmakt fra flere av avdelingens medlemmer.”
Forslag til tilleggspunkt til § 3.1.7 fra lokalavdeling NLA Oslo/Akershus:
”Fullmaktsstemmer kan bare benyttes i saker der forslag (red. tilføyelse: til vedtak) er sendt medlemmene i
forkant av årsmøtet. Fullmaktsstemmene avgis kun med bundet mandat.”
---------På saklista for årsmøtet er (de aller fleste) sakene, med forslag til vedtak, bekjentgjort på NLAs hjemmeside, og
fullmaktstemmene kan gis bundet mandat.
Tilleggspunktet vil kunne komme til anvendelse ved to situasjoner:
1) i saker som gjelder invitasjon til å bli æresmedlem i foreningen, og
2) i alle andre saker dersom nytt forslag til vedtak fremmes direkte i årsmøtet, dvs uten at forslaget er
bekjentgjort på forhånd.

Forslag til vedtak:
§ 3.1.7 Fullmakter tilføyes følgende punkt:
Fullmaktsstemmer kan bare benyttes i saker der forslag til vedtak er sendt medlemmene i forkant av årsmøtet.
Fullmaktsstemmene avgis kun med bundet mandat.
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ENDRING AV VEDTEKTENE: § 2.3 ÆRESMEDLEMMER
Lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus har sendt styret forslag til endring av vedtektenes § 2.3 om
æresmedlemmer. Forslaget er mottatt innen åtte dager før årsmøtet.
§ 2.3 æresmedlemmer lyder:
” Til æresmedlemmer kan inviteres personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av NLA.
Invitasjonen kommer i stand etter enstemmig innstilling fra styret til årsmøtet, og må vedtas med 3/4 flertall.
Innstillingen tas opp til skriftlig votering uten forutgående debatt. Æresmedlemmene har alle vanlige
rettigheter i foreningen.”
Forslag til endring av § 2.3 fra lokalavdeling NLA Oslo/Akershus:
” Det kan kun utnevnes ett æresmedlem hvert år. Medlemmer i NLA skal kunne foreslå æresmedlemmer for
styret i NLA eller egen oppnevnt komité. Styret eller komiteen innstiller æresmedlemmer og sender ut forslag
med innkalling til årsmøtet. Årsmøtet i NLA velger æresmedlemmer.
---------Styret oppfatter forslaget fra NLA Oslo/Akershus som et forslag til prosedyre for å begrense opptaket av
æresmedlemmer, og ikke som et forslag om at det er ønskelig å invitere (eller utnevne) et nytt æresmedlem
årlig. NLA og en rekke andre foreninger, f.eks NAL, praktiserer invitasjon av æresmedlemmer ved passende
anledninger som ved avgang, eller jubileer. Foreningen praktiserer en restriktiv linje for utnevnelse av
æresmedlemmer. Eksempelvis ble fire æresmedlemmer oppnevnt i forbindelse med NLAs 75-års jubileum i
2004. Det er kun oppnevnt til sammen fire æresmedlemmer etter dette, sist i 2011 med tre æresmedlemmer.
Det kan gå svært mange år mellom hver utnevnelse. For å opprettholde en restriktiv linje for utnevning av
æresmedlemmer i NLA, ser ikke styret det hensiktsmessig å ha en egen komité for oppnevning av
æresmedlemmer.
Alle NLAs medlemmer kan pr i dag foreslå kandidater til æresmedlemskap for styret. Styret ser ikke at dette er
nødvendig å vedtektsfeste.
Med dagens ordning fremmes forslag til æresmedlem direkte fra styret til årsmøtet, uten forutgående
diskusjon av kandidaten i lokalavdelingene og blant medlemmene. Det åpnes heller ikke for debatt eller
diskusjon omkring kandidaturet i årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Vedtektenes § 2.3 Æresmedlemmer opprettholdes som dagens ordlyd.
Forslaget til endring/tillegg fra NLA Oslo/Akershus forkastes.

___________________________________________________________________________________________
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STRATEGI- OG ARBEIDSPLAN (HANDLINGSPLAN) 2012 MED RAMME FOR 2013
Foreningens formål:
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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 hadde pr 1. januar: 765 medlemmer.
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 2012:
Medlemstilbud:
– Tidsskrifter:
Reforhandle tidskriftavtalen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om fagtidsskriftene Arkitektnytt
og Arkitektur N, se også årsmøtesak 8/2012. Styret foreslår å videreføre samarbeidet med NAL om
tidsskriftene, på bakgrunn av den gjennomførte spørreundersøkelsen blant NLAs medlemmer i januar
2012. Tidsskriftavtalen med NAL innebærer at Arkitektur N og Arkitektnytt er obligatoriske for
medlemmene, med unntak av student- og pensjonistmedlemmer. Styret anser fagtidsskriftene som en
viktig arena for profilering av landskapsarkitektur, bl.a. overfor de øvrige arkitektprofesjonene.
NLA har sagt opp tidsskriftavtalen mht obligatorisk abonnement på Arkitektur N, og avtalen er under
reforhandling våren 2012.
Avtalen regulerer bl.a minste antall sider med stoff om landskapsarkitektur i Arkitektur N (8 utgaver årlig)
og 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.
NLAs sekretariat er ansvarlig for to sider stoff fra organisasjonen, bl.a. ’Presidentens hjørne’ i Arkitektnytt.
–

Hjemmesida:
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 vil bli oppdatert i henhold til bestillingene fra kontorene.
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Årets nye prosjektpresentasjoner, fra MNLA 2012-13, vil bli lagt ut i prosjektbasen i fb med utgivelsen av
håndboka. Basen inneholder 337 prosjekter pr 1.1.2012.
Nettsida er også et viktig kontaktpunkt til NLAs internasjonale nettverk, mm.
Nettsida vil i løpet av 2012 bli publisert i engelsk utgave.
–

Fagdag og årsmøte:
Arrangere fagdag på Gjøvik, 23. mars, i samarbeid med lokalavdelingen NLA Hedmark/Oppland.

–

Høstkonferanse og kontaktutvalgsmøte:
Arrangere høstkonferanse i Tromsø i september, i samarbeid med lokalavdelingen NLA Troms.

–

Studietur:
Arrangere studietur til Sør-Afrika, 8.-16. september. Turen arrangeres i fb med IFLAs verdenskongress og
generalforsamling i Cape Town 5.-7. september.

–

Kurs/seminarer:
Gjennomføre et variert og relevant kurstilbud for medlemmene, i egen regi eller i samarbeid med andre.
Foreløpig planlegges skrivekurs i samarbeid med Oslo arkitektforening, OAF, og kurs/seminar om
bærekraftig landskapsarkitektur i samarbeid med FAGUS.

Profilering/markedsføring:
– Utgi ny medlemshåndbok, ”MNLA 2012-13”, med prosjektpresentasjoner, medlems- og
kontoropplysninger. Opplag: 2000 eksemplarer, 160 sider. Medlemshåndboka finansieres v/
kontoroppføringer, prosjektpresentasjoner og annonser. Årets håndbok kommer i litt større format, og
med ny layout.
–

Fortsette å 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 2012 er hhv 260 norske og 230 engelske bøker, av opprinnelig 1000 norske og 500
engelske bøker.

–

Ferdigstille forslaget til NLAs innspill til regjeringens arkitekturpolitiske dokument arkitektur.nå.

–

Opprette kontakt og gjennomføre møter med fagdepartement, bl.a. Miljøverndepartementet og
Næringsdepartementet. Opprette kontakt for å samarbeide med Kommunenes Sentralforbund KS.

–

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

–

Bistå med forslag til kandidater til utvalg hvor landskapsarkitektfaglig kompetanse etterspørres.

–

Arbeide for å få inn landskapsarkitekt i ny jury for Statens byggeskikkpris som skal oppnevnes i 2012.

–

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

–

Markere den internasjonale landskapsarkitekturmåneden april, ved å oppfordre lokalavdelingene til å
markere måneden og sende NLA informasjon om arrangement, slik at aktivitetene kan publiseres på NLAs
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nettsider.
–

Oppfordre til utviklingen av bærekraftig landskapsarkitektur, bl.a. gjennom samarbeidet med FAGUS i
prosjektet ”Klimagassregnskap i uteområder”. Styret støtter aktiviteten i Nettverk for blågrønne byer
(Oslo, Trondheim, Bergen).

–

Bistå NAL Ecobox i å utvikle startpakke for bærekraftig landskapsarkitektur, ved å søke om midler til
finansiering av utviklingsarbeidet.

–

Opprette studentpriser for beste landskapsprosjekt ved utdanningsstedene; Institutt for
landskapsplanlegging v/UMB, Institutt for urbanisme og landskap v/AHO og Bergen Arkitekthøgskole BAS.
Lærere for masterklassene skal nominere kandidater.

–

Søke om medlemskap i Oslo Triennale 2012, i samarbeid med lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus.

–

Bistå i å opprette ”Privatpraktiserende gruppe” i NLA, som bl.a. kan ivareta rollen som bransjekontakt med
store offentlige byggherrer.

Organisasjonsarbeid:
– Avholde foreningens årsmøte, 24. mars på Gjøvik.
Årsmøtet er NLAs høyeste ledelse og skal behandle årsmeldinger og regnskap for 2011, budsjett for 2012
med ramme for 2013, arbeids-/handlingsplan for 2012 og valg på foreningens tillitsvalgte.
–

Utvide sekretariatets bemanning i løpet av 2012 med 100 % stilling for kontormedarbeider/ lederassistent/
nettredaktør, i tillegg til daglig leder i 100 % stilling.

–

Avholde styremøter ca seks ganger i året for behandling av aktuelle saker, oppfølging av budsjett og
arbeidsplan med mer.

–

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

–

Verve medlemmer til foreningen, ved at styret med daglig leder og studentrepresentant presenterer
foreningen på studiestedene UMB og AHO hver høst.

–

Videreføre avtalene om samlokalisering med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om leie av
kontorlokale, resepsjonstjeneste og dataserver. Avtalene om evt felles medlemsregister og
regnskapstjenester utløper i 2012 og skal evalueres før evt forlengelse.

–

Nytt medlemsregister: NLA har utarbeidet kravspesifikasjon til nytt medlemssystem i samarbeid med NAL.
Valg av leverandør av nytt medlemssystem skal foretas i 2012. Eventuelt delta som part (med NAL) ved
innkjøp av nytt medlemssystem.

–

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

Utdanning:

NLA årsmøte 2012: Sak 1 - 16, side 22

–

Avholde årlige samarbeidsmøter med ledelsen og studentene ved Institutt for landskapsplanlegging ved
UMB, og med ledelsen og studentene på Institutt for urbanisme og landskap ved AHO.

–

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 i Troms, og sentralt ved NLAs utdanningskomité.

–

Avholde møte mellom utdanningskomiteen og medlemskapsnemnda, for å drøfte kriteriene for
medlemskap i NLA. Følge opp og evaluere studieplaner ved utdanningsinstitusjonene, ansvar NLAs
utdanningskomité.

–

Ajourholde oversikten over utdanningsinstitusjoner som tilbyr kvalifisert utdanning i henhold til
internasjonale krav og retningslinjer fra IFLA ER på NLAs hjemmeside, ved henvisning til IFLAs nettside.
NLAs hjemmeside skal gi førstehånds informasjon om utdanningen og lærestedene for landskapsarkitektur
i Norge og Europa.

Internasjonalt arbeid:
– Delta på IFLA World Council og World Congress i Cape Town, Sør-Afrika, 5.-9. september, med
internasjonal delegat.
–

Nedsette en komité som skal ha ansvar for å planlegge arrangementet IFLA World Council og
verdenskongress i Norge i 2019, som felles arrangement med ILP.

–

Delta på IFLA European Region General Assembly i St. Petersburg, 9.-10. juni, med internasjonal delegat,
visepresident eller president og leder av utdanningskomiteen.

–

Nordisk samarbeid: Delta på det årlige møte med styrene i de nordiske landskapsarkitektforeningene, 11.
oktober 2012 i Helsinki. NLA vil bli representert med internasjonal delegat, president og daglig leder.

–

Delta på redaksjonsmøtene i det delvis nordiske fagtidsskriftet Landskab, med redaksjon i København. NLA
representeres på møtene ved landskapsmedarbeider Anne M. Tibballs eller ved Nina Marie Andersen.

–

Nominere norske kandidater til den europeiske kulturlandskapsprisen, gjennom NLAs representant i styret
i Europa Nostra Norge, Tore Edvard Bergaust.

–

Se også punkt om nettsidene: Publisere engelsk versjon av hjemmesida.

Forslag til vedtak:
Strategi- og arbeidsplan (handlingsplan) 2012 med ramme for 2013 godkjennes.
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BUDSJETT FOR 2012 OG RAMMEBUDSJETT FOR 2013
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Vedlegg:
Forslag til detaljert budsjett for 2012 og rammebudsjett for 2013 framgår av egne tabeller/oppsett.
Disse fremgår av sakspapirer som sendes lokalavdelingene og legges frem på årsmøtet.
Budsjettet for 2012 legges fram med et stipulert overskudd for 2012, og i rammebudsjettet for 2013.
NLA gjennomførte utgivelsen av bokprosjektet ”Ny norsk landskapsarkitektur” i 2010/2011. Prosjektet har
tæret på egenkapitalen, og foreningen vil søke å budsjettere med overskudd over en fireårs periode for å
styrke egenkapitalen.
Kontingentsatser 2012
Styret foreslår en mindre justering av kontingentsatsene for 2012. Økningen foreslås ut fra generell
prisstigning.
Abonnementet på fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N har hatt en prisøkning fra 2011 på kr 190. Ny
pris for ordinære medlemmer er kr 1400. Prisøkningen er begrunnet med at Posten har økt porto med 15 %,
samt at det ikke ble foretatt prisjustering fra 2010 til 2011. Videre har NAL besluttet å sette
abonnementsprisen for pensjonistmedlemmer lik satsen for ordinære medlemmer fra 2012, fra tidligere halv
sats. Studentmedlemmer kan tegne abonnement på fagtidsskriftene til halv pris, kr 700.
Kontingentsatsene i tabellen inneholder både kontingenten til NLA og abonnementet på fagtidsskriftene.
Kategori:
Medlem uten fagforeningsmedlemskap
Medlem uten fagforeningsmedlemskap, redusert sats
Medlem med fagforeningsmedlemskap
Medlem med fagforeningsmedlemskap, redusert sats
Pensjonistmedlem
Studentmedlemmer
Æresmedlemmer/ medlemmer over 80 år/styret

2012
3440
2440
3040
2020
2055
150
0

(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 2012 og rammebudsjett for 2013 vedtas.
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VALG
Se egen sak.
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FAGDAG OG ÅRSMØTE 2013
HØSTKONFERANSE OG KONTAKTUTVALGSMØTE 2013
Sted legges fram på årsmøtet.
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