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NIL er en nasjonal interesseorganisasjon
for interiørarkitekter og møbeldesignere
på masternivå.
Foreningens formål er å ivareta felles faglige
interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå
innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign.
Interiørarkitekt MNIL og Møbeldesigner MNIL
er et kvalitetsstempel for høy kompetanse
og profesjonalitet.
NILs medlemmer arbeider med utforming av rom
og roms funksjoner. De omsetter brukerbehov
til funksjonelle og varige interiørløsninger i alle
typer bygg; offentlige og private rom i nye og
eksisterende bygninger. De har kompetanse
i både å bevare og fornye. Resultatet er
brukervennlighet og en tilsiktet romfølelse.
Et interiør består av både materielle og sanselige
stimuleringer som skaper et kulturuttrykk,
en identitet og en romopplevelse.
NILs medlemmer har kompetanse i design
av møbler og innredningskomponenter,
for enkeltprosjekter og for industriproduksjon.
Det finnes ingen skarp grense mellom den
prosjekterende arkitekt og interiørarkitektens
arbeid. Ofte samarbeider de i samme prosjekt.
Interiørarkitekter kan også arbeide
som prosjektledere.
NIL ble etablert i 1945. Foreningen har
ca. 600 medlemmer fordelt på 9 lokalgrupper.
Det er vedtektsfestet at alle medlemmer
har rett og plikt til å benytte MNIL sammen
med navn og tittel – også ved omtaler
i presse og media.

1. Du skal alltid være oppdatert innen
gjeldende lover og forskrifter
2. Du skal alltid benytte godkjente
kontrakter i møte med kunder
og samarbeidspartnere
3. Du skal alltid benytte profesjonelle
tegnetekniske og administrative verktøy
4. Du skal være kundens uavhengige
tillitsmann i alle faser av arbeidet
5. Du skal alltid etterstrebe å levere
løsninger av høy kvalitet
til det beste for dine kunder
6. Du skal dokumentere alle dine arbeider,
både ved tekst og bilder
7. Du skal påse at initialene MNIL
alltid benyttes forbindelse med omtale
og publisering av dine arbeider
8. Du skal alltid snakke varmt om dine
kollegaer, men være åpen for kritikk
9. Du skal alltid være miljøbevisst
og samfunnsbevisst i valg
av innredningsløsning,
møbler og materialer
10. Du skal gjennom videreog etterutdanning holde
deg faglig oppdatert
Å følge de ti NIL-bud bidrar til
profesjonalisering og anerkjennelse av faget.
MNIL – BRANSJENS KVALITETSSTEMPEL
FORRETNINGSIDÉ
Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL
skaper verdier for offentlige og private.
Vi styrker kundens identitet og utvikler sosiale,
estetiske og funksjonelle rom.
OVERORDNET MÅL
Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL
skal til enhver tid være den foretrukne
samarbeidspart ved prosjektering og utvikling
av rom, innredninger og møbler.

Innhold
PRESIDENTEN SER FREMOVER
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Årboken Interiør & Møbler 2015

SAMARBEIDSPROSJEKTET
NY, FELLES ORGANISASJON
MEDIER
Arkitektnytt
Arkitektur n
Biblioteket
Designbasen
NILs nettsider
Facebook

KOMITÉARBEID
Om NILs komiteer
Etisk komité
Konkurransekomiteen
Opptakskomiteen
Komiteen for dokumentasjon
og vitenskapelig omtale
Profesjonskomiteen
Stipendkomiteen for behandling
av Statens kunstnerstipend (SKS)
Utdanningskomiteen
Arbeidsgrupper

ØVRIG VIRKSOMHET
Myndighetskontakt
Kontakt med samarbeidspartnere
Øvrige aktiviteter relatert
til virksomhetsplan for 2015/2016

STIPENDTILDELINGER
ORGANISERING
President→
Siv Senneset
president@nil.no
Daglig leder→
Mona Lise Lien
mona.lise.lien@nil.no
Adresse→NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→ 23 33 24 64
E-mail→nil@nil.no
Web→www.nil.no
Facebook.com/NILsiden
Bestilling av årbok→
nil.no/innhold/bestill-nils-arbokinterior-mobler
Design/produksjon→Halvor Bodin

FORSIDE
PALEET KJØPESENTER→OSLO
Adresse→Karl Johans gate 39–41, 0162 Oslo
Interiørarkitektfirma→Riss AS
Revitaliseringen av Paleet er et
samarbeidsprosjekt mellom Riss Jarmund/
Vigsnæs AS Arkitekter MNAL/Lysstoff AS
Prosjektleder→
Interiørarkitekt MNIL Petter Abrahamsen
Prosjektmedarbeidere→
Interiørarkitekt MNIL Espen Arnesen
Oppdragsgiver→KLP
Arkitekt→Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter
MNAL
Prosjektmedarbeidere arkitekt→Sivilarkitekter
MNAL Håkon Vigsnæs, Einar Jarmund,
Alessandra Kosberg, Siv Hofsøy, Claes
Heske Ekornås, Jeanette Alvestad, Master
i arkitektur MNAL Ane Sønderaal Tolfsen,
Master i arkitektur Mari Isdahl, Martin Kandola,
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Sivilarkitekt/freelance Harald B. Lode
Lysdesigner→MNL Linda Knoph Vigsnæs
Foto→Nils Petter Dale, Einar Aslaksen
Web→rissdesign.no, www.jva.no,
lysstoff.no.adzite.dk, paleet.no
Prosjekt årbok 2015→side 114
BAKSIDE
ROALD AMUNDSENS GATE 6→OSLO
Adresse→Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Interiørarkitektfirma→Metropolis arkitektur &
design AS
Prosjektleder→Interiørarkitekt MNIL Kari Ihle
Prosjektmedarbeider→
Interiørarkitekt MNIL Cathrine Holst
Oppdragsgiver→DNB Eiendom
Foto→Metropolis Arkitektur & Design AS/
Cathrine Holst
Web→www.metropolis.no
Prosjekt årbok 2015→side 86
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Overordnet tema for jubileet:
Fra privat til offentlig rom
Nye æresmedlemmer
Jubileumsfesten 29. mai

NILs formål
Styret 2015–2016
NILs administrasjon
Æresmedlemmer
Landsmøte
NILs lokalgrupper
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President
Siv Senneset
Foto→Robert Walmann

Presidenten
ser fremover
For våre oppdragsgivere er fokus på god
interiørarkitektur og møbeldesign en helhetlig
investering for fremtiden. Både private
og offentlige aktører har i mer enn 70 år
hatt gleden av kvalifisert hjelp til å utforme
gode rom, tilfredsstille funksjonskrav
– eller til å styrke sine merkevarer.
NIL arbeider kontinuerlig for å promotere
interiørarkitektenes og møbeldesignernes
fagkompetanse.
Mer enn 70 år med kvalitet
NIL hadde 70 års-jubileum i 2015 og det var
naturlig å reflektere over de endringene som
har funnet sted for faget, interiørarkitekten,
møbeldesigneren og organisasjonen.
Det resulterte i fem artikler utgitt som et
jubileumshefte hvor endringer og nye roller
for interiørarkitekten og møbeldesigneren
ble beskrevet. Det er interessant å følge den
historiske utviklingen; interiørarkitekten har
beveget seg fra å arbeide i stor grad med
private rom og innredning av boliger – til
dagens situasjon der vi tar hånd om store
prosjekteringsoppgaver i offentlige bygg.
NIL hadde en storslått jubileumsfeiring
på Ekebergrestauranten for medlemmer og
samarbeidspartnere på selve stiftelsesdatoen
29. mai. På festen utnevnte NIL tre nye
æresmedlemmer; Anne Lise Aas Rognlien,
Trinelise og Sven Ivar Dysthe som alle var
tilstede på festen og høstet gratulasjoner.
Jubileet ble nok et eksempel på hvor
viktig frivillig dugnadsinnsats fra dedikerte
medlemmer er i en liten organisasjon. Samtidig
som et svært godt samarbeid mellom
administrasjon og styre har vært viktig for
måloppnåelse og hensiktsmessig fremdrift.
Målrettet arbeid gir resultater; NIL har
blitt assosiert medlem i OAT, Oslo Arkitektur
Triennale. Interiørarkitekturtjenester og
møbeldesign får antakelig egne CPV-koder
på Doffin – på lik linje med arkitektur og
landskapsarkitekturtjenester, det har også vært
gjennomført møter med blant andre Statsbygg
og DOGA for promotere vår kompetanse.
Målsettingen på sikt er at
interiørarkitekturprosjekteringen skal
utgjøre en eget oppdrag i forbindelse med
konkurranseutlysninger.

Svært oppløftende er det at NILs
markedsføring av fagkompetansen gir flere
og større oppdrag for våre medlemmer!
MNIL bransjens kvalitetsstempel
Administrasjonen i NIL, styret og ikke minst
medlemmene med sine prosjekter, fremmer
kontinuerlig faget og betydningen av
profesjonelle interiørarkitekter
og møbeldesignere.
Som medlem i NIL utgjør du en viktig del
av et faglig fellesskap som former våre fysiske
omgivelser til glede for hele samfunnet.
Det skal vi være stolte av!
Medlemmer i NIL benytter tittelen
interiørarkitekt MNIL eller møbeldesigner
MNIL, dette er kvalitetsstempel som sikrer
oppdragsgivere profesjonalitet i alle ledd
av prosessen.
NILs årbok sammen med nettsiden, er
viktige virkemiddel for å vise bredden av
våre medlemmers produksjon. Årboken er
møbeldesignernes og interiørarkitektenes
ansikt utad.
I tillegg til å illustrere bredden og
mangfoldet av prosjekter, viser årboken det
ypperste av medlemmenes arbeid: Møbler,
private hjem, institusjoner, spisesteder, hoteller,
skoler og kontorarbeidsplasser som skal
imøtekomme ulike behov og et mangfold av
mennesker over tid. Bærekraft er viktig og
interiørarkitekten legger til rette for fleksible
løsninger og rom som varer.
Veien videre
De siste syv årene har jeg med ulike funksjoner
i styret hatt gleden av å være med å påvirke og
prege NILs utvikling – og nå står NIL ved nok
et veiskille.
Samarbeidsprosjektet Ny, felles
organisasjon, tidligere Norges Arkitekter, har
også i 2015 vært noe av det viktigste arbeidet
som har vært utført i NILs regi. Presidentene
og de administrative lederne i NAL, NLA og NIL
har utgjort styringsgruppen og har sammen lagt
ned mye tid og ressurser for å drive prosessen
frem. Arbeidet med en ny felles organisasjon
for alle arkitektfagene har pågått i fire år, men
nå lar det seg dessverre ikke gjøre å fortsette
planene for én felles organisasjon.

I mars 2016 behandlet NALs 14
lokalforeninger, i generalforsamling/årsmøte
utkast til vedtektsendringer som skulle legge
grunnlaget for å gjøre dem til lokalforeninger
i Ny, felles organisasjon – forutsatt at de
påfølgende uravstemningene i NAL, NLA
og NIL ga nødvendig ⅔ flertall av avgitte
stemmer i hver av foreningene.
Dessverre fikk ikke arkitektforeningene
i Oslo og Bergen det nødvendige ⅔ flertall for
vedtektsendringene i sin generalforsamling
og på sitt årsmøte. Det ble dermed ikke mulig
å fortsette prosessen slik den var planlagt,
da felles tverrfaglige lokalforeninger var
fundamentet for en ny, felles organisasjon.
Det vil derfor ikke bli gjennomført
uravstemning for alle medlemmer i de tre
organisasjonene, slik vi har jobbet frem mot
i snart fire år.
Utfordringen nå blir å sørge for at det
ressurskrevende arbeidet ikke har vært
forgjeves, men se på hvordan det kan danne
grunnlaget for spennende samarbeidsformer
og gode samarbeidsprosjekter mellom de tre
organisasjonene i årene fremover. Skissene for
hvordan et godt samarbeid kan utvikles er i ferd
med å ta form.
Samtidig som NIL ser frem til å fortsette
det gode samarbeidet med NAL og NLA,
har vi flere tanker om utviklingen av NIL
og vår egen profesjon;
For eksempel ble Komiteen for
dokumentasjon og vitenskapelig omtale
opprettet i 2015, den skal arbeide for
å fremme dokumentasjon og vitenskapelig
omtale av norske interiørarkitekter
og møbeldesigneres virke.
Vi håper at dette arbeidet, sammen med
nettsider, årbok og styrket lokalforeningsarbeid
kan bidra til å øke bevisstheten rundt
interiørarkitekter og møbeldesigneres bidrag til
samfunnsutviklingen.

Siv Senneset
President i NIL
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Markering
av NIL 70 år

Æresmedlemmer Trinelise Dysthe, Sven Ivar Dysthe
og Anne Lise Aas.

29. mai 2015 var det 70 år siden en gruppe
entusiaster stiftet foreningen. Arbeidsgruppen
som kom med innspill til styret om program
for jubileumsåret besto av: Siv Senneset,
Hilde Mortvedt, Christian Jean- Hansen
og Else Marie Dahll.

OVERORDNET TEMA
FOR JUBILEET: FRA PRIVAT
TIL OFFENTLIG ROM
NILs medlemmer har beveget seg fra
å arbeide mest med løsninger og innredning
i private boliger – til i dag også å ha ansvar
for interiørarkitektur i offentlige bygg.
En spennede reise som forteller mye om
hvordan profesjonens innflytelse i samfunnet
er endret – og i dag har stor betydning,
med målbar effekt, på logistikk og flyt i bygg
og institusjoner.
ARTIKLER
I forbindelse med feiringen ønsket NIL
å dokumentere denne innflytelsen ved
å få skrevet artikler om aktuelle temaer,
på en slik måte at interiørarkitektens og
møbeldesignerens rolle ble tydeliggjort.
JUBILEUMSHEFTE
De fem artiklene ble utgitt som et
jubileumshefte og distribuert til ca. 5700
mottakere som vedlegg til Arkitektnytt. I tillegg
er jubileumsheftet laget som en bla-brosjyre
som ligger på forsiden på www.nil.no.
Lenken til jubileumsheftet kan kopieres inn
i utsendelser og fungerer som dokumentasjon
på medlemmenes arbeid.
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NYE ÆRESMEDLEMMER
NIL utnevnte 3 nye æresmedlemmer på
jubileumsfesten 29. mai: Anne Lise Aas,
Trinelise og Sven Ivar Dysthe.
Les mer om æresmedlemmene på:
www.nil.no/om-nil/aresmedlemmer
ANNE LISE AAS
Æresmedlemmet var i sin yrkeskarriere et faglig
forbilde, hadde en allsidig praksis innenfor
interiørarkitektur, var et skrivende menneske og
en glødende formidler av faget. Hun var spesielt
dyktig på fargesetting. Hun har vært medlem
i NIL fra fullført eksamen i 1949.
Anne Lise Aas har ved sin fagutøvelse og
sin skrivende virksomhet medvirket til at faget
ble videreutviklet, har høstet anerkjennelse
og bl.a. blitt tildelt Jacob-prisen i 1973.
Hun representerer prototypen på de
tidligste interiørarkitektene som «søkte å
fremme en sunn og enkel livsstil med rot i
nordiske tradisjoner» gjennom å være arkitekt
for utstillinger av møbler, brukskunst, arkitektur.
Hun har gjennom forfatterskap og foredrag
bidratt til å skape en vakrere hverdag.
TRINELISE OG SVEN IVAR DYSTHE
Æresmedlemmene utnevnes som en enhet
da de alltid har arbeidet i nær symbiose.
De to utgjør som fagpersoner et kreativt
og sterkt team med hans tekniske og hennes
administrative og formidlende evner.
De sier selv at «hun er ånden, han er hånden».
De har samme fagbakgrunn og har
jobbet sammen i kreative prosesser
i Dysthe industridesign fra 1963. Dysthe
industridesign er kjent for møbeldesign
og mange bestselgende møbelikoner.

Enkelte av produktene var banebrytende i sin
tid med nye materialkombinasjoner. Noen av
produktene har vært i uavbrutt produksjon fra
1960-tallet og frem til i dag, andre av møblene
er tatt frem igjen og på ny satt i produksjon.

JUBILEUMSFESTEN 29. MAI
Selve 70-årsdagen ble markert med en
svært vellykket jubileumsfest på Ekebergrestauranten i Oslo.
Over 100 medlemmer og gjester var
hjertelig tilstede og bidro til høy stemning og
gode minner. Kvelden startet med boblende
dråper og jordbær inntatt på glassverandaen
med utsyn over Oslo-fjorden, akkompagnert av
en duo på fiolin. Dermed var stemningen satt.
Kvelden bød på nydelig mat & drikke,
festtaler, utnevnelse av nye æresmedlemmer
– og lansering av NILs årbok INTERIØR &
MØBLER 2015.
Det ble en strålende feiring, mange har
takket for et spesielt vellykket arrangement og
gleder seg allerede til neste store markering
om fem år. Festkomiteen besto av: Anne Cecilie
Hopstock, Hans Christian Elverhøi Thomassen,
Sara Skotte og Mona Lise Lien.

Jubileumshefte
med fagartikler
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Jubileumsfest
29. mai

Velkomstdrikke.

Mingling på glassverandaen.

Høy stemning.

Samtalene…

lett…
fløt…

i lokalet.
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interessante…

Presidentene i NLA, NIL og NAL.

Lette, dype...

Glade deltakere.

samtaler…

Fornøyde gjester.

President og daglig leder
sammen med æresmedlem
Anne Lise Aas.

i alle kroker...

Trio in black.
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ÅRBOKEN
INTERIØR & MØBLER 2015
LANSERING
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2015 ble
lansert i forbindelse med 70års-jubileumsfesten
på Ekebergrestauranten i Oslo 29. mai 2015.
DISTRIBUSJON
Årboken er i tillegg til å bli sendt ut til
medlemmer og faste abonnenter også
distribuert til ca. 2400 politikere, journalister,
entreprenører, eiendomsforvaltere og
innkjøpere. Årboken er også sendt via UD
til alle norske ambassader i utlandet.
Årboken har vært solgt hos DOGA og
i utvalgte Narvesen utsalgssteder, omsetningen
ble ikke stor, men årboken har blitt spredd.

Nurke Brandt

Else Marie Dahll

DOKUMENTASJON
AV UTVIKLINGEN I PROFESJONENE
Mange har gjennom året gitt tilbakemeldinger
på at NILs årbøker er det eneste mediet
som dokumenterer utviklingen innen
interiørarkitektur og møbeldesign. Også for
fremtiden er målet å fortsette dokumenteringen
av utvikling innen fagene. Redaksjonskomiteen
har hatt den utfordrende oppgaven å velge ut
de beste prosjektene ut fra innsendte tekster
og bilder. Av ca. 150 innsendte prosjektene
passerte 60 nåløyet.

Gjennomgående er det svært høy kvalitet
på prosjektene som leveres inn til vurdering,
så det er en tøff jobb for juryen som skal
vurdere og gjøre utvalget.

JURYEN
→→Møbeldesigner MNIL
Fredrik Torsteinsen
→→Interiørarkitekt MNIL
Anne Cecilie Hopstock
→→Interiørarkitekt MNIL
Kaja Kosonen Geiran
→→Interiørarkitekt MNIL
Malin Skjelland Eriksen
→→Studentmedlem 1. år MA KHiB
Hanne Marthe Alvsvåg Kommedal

BESTILLING AV ÅRBOKEN
INTERIØR & MØBLER
Bøkene for 2012, 2013, 2014 og 2015
samt abonnement kan bestilles på NILs
websider: www.nil.no/innhold/bestill-nils-arbokinterior-mobler

Elisabeth Boe Eng

Redaktør→Orfeus Publishing v/Ole Rikard Høisæther, Inger Schjoldager
Prosjektleder→Mona Lise Lien
Grafisk design/produksjon→Halvor Bodin/Claudia C. Sandor
Leder annonsesalg/salgskoordinator→Steffen Kørner Ludvigsen
Distribusjon→Lundeby
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Tone Grimsrud

Brit Ismar

Nytt i denne runden var at NIL via
arbeidsgrupper, styret og konkurransekomiteen
hadde laget klare rammer for alt arbeidet rundt
årboken, inklusive tydelige kriterier for valg av
prosjekter og signalprosjekter. Prosjektene var
anonymisert, slik at juryen ikke hadde kjennskap
til hvem som eide prosjektene.

Sigrid Aarønæs

Sophie Elnan Flatval

ANNONSESALG 2015
Inntektene fra annonsesalget finansierer
årboken og noe av aktiviteten foreningen har.
At det er egne medlemmer som står for salget
er imponerende. Annonseselgerne gjør en
svært god jobb.

OMSLAG, se prosjekt side 12–17
Bloc utemøbelserie for Vestre
→Atle Tveit Design
Valg av utemøblering Aker Brygge, Oslo
→LINK Landskap
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Samarbeidsprosjektet
Ny, felles
organisasjon

2015				
Mars
Beslutningsgrunnlaget
publiseres.

(TIDLIGERE NORGES ARKITEKTER)
– AVLYST

Vår

Samarbeidsprosjektet Ny, felles organisasjon
(tidligere Norges Arkitekter) har også i 2015
vært noe av det viktigste arbeidet som har
vært utført i NILs regi. Presidentene og de
administrative lederne i NAL, NLA og NIL
har utgjort styringsgruppen og har sammen
lagt ned mye tid og ressurser for å drive
prosessen frem.
I mars ble et nytt beslutningsgrunnlag
publisert og behandlet i NLAs og NILs
øverste organer.
NLAs årsmøte stemte nei til å gå videre
i prosessen, men i etterkant krevde et
tilstrekkelig antall medlemmer at saken skulle
behandles ved uravstemning. NILs landsmøte
ga nesten 100% tilslutning til å gå videre.
NALs representantskapsmøte stemte for å
gå videre til uravstemning, men i etterkant
ble det stilt spørsmål om RS kunne fatte
en slik beslutning. Kontrollkomiteen i NAL
påpekte i tillegg at siden NALs lokalforeninger
er selvstendige, juridiske enheter, må de
selv avgjøre å danne felles lokalforening
med interiørarkitekter, møbeldesignere og
landskapsarkitekter.
NALs ekstraordinære representantskap
i Trondheim la i september nye føringer for
prosessen, da de satte krav om endringer
i beslutningsgrunnlaget, før de ville anbefale
uravstemning. NAL gjennomførte flere
workshops med sine tillitsvalgte, innspillene
ble sendt til styringsgruppen. Revidert
beslutningsgrunnlag ble godkjent av
styringsgruppen 7. januar 2016. NALs RS-møte
godkjente 29. januar 2016 at det reviderte
beslutningsgrunnlaget kan sendes
til uravstemning.
Før det kunne skje, skulle alle NALs 14
lokalforeninger godkjenne vedtektsendringer
som legger grunnlaget for at de skulle bli
lokalforeninger i Ny, felles organisasjon –
forutsatt at uravstemningene i NAL, NLA
og NIL ga nødvendig 2/3 flertall av avgitte
stemmer i hver av foreningene.
I skrivende stund (mars 2016) er arbeidet
med Ny, felles organisasjon avsluttet,
da det ikke ble nødvendig flertall for
vedtektsendringene i Bergen Arkitektforening
og Oslo Arkitektforening.
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MILEPÆLER/PROSJEKTET
HAR GJENNOMGÅTT MANGE FASER
2013				
Mai
Prospektet publisert.

Uravstemningen utsettes fordi
Kontrollkomiteen i NAL, som
er ansvarlig for å igangsette
uravstemning i NAL, påpeker
at NALs lokalforeninger er
selvstendige juridiske enheter,
og at de derfor selv må avgjøre
om de vil slå seg sammen med
NILs og NLAs lokalavdelinger.

September NALs representantskapsmøte
krever endringer i
beslutningsgrunnlaget,
før de kan anbefale å gå
til uravstemning

Desember Midtveisrapporten publisert.
NAL gjennomfører workshop
og gir innspill til forbedring
av beslutningsgrunnlaget
til styringsgruppen
2016				
Januar
Styringsgruppen
godkjenner nytt, revidert
beslutningsgrunnlag.
NALs representantskap
godkjenner at nytt, revidert
beslutningsgrunnlag kan brukes
som underlag for uravstemning.
Oktober
2014				
Mars
Sluttrapporten publisert.
Vår

Landsmøtet til AFAG og
representantskapsmøtet til NAL
vedtar å utsette uravstemningen
for å utrede flere punkter
i beslutningsgrunnlaget.
Årsmøtet til NLA sier NEI
til prosjektet og NLA går ut
av samarbeidet.

Mars
Juni

2 arbeidsgrupper etableres
med deltakere fra AFAG,
NAL og NIL for å utrede
fagforeningsspørsmålet
og lage en mer detaljert plan
for fremtidig organisering
og økonomi.

September Rapportene fra arbeidsgruppene
sendes styringsgruppen.
AFAG går ut av samarbeidet.
NAL og NIL inviterer NLA
tilbake i prosjektet.
Oktober

Medlemshøring i NAL, NLA
og NIL om medlemmene på
prinsipielt grunnlag ønsker
en ny, felles organisasjon.

Desember Styrene og daglige ledere
i NAL, NLA og NIL gjennomfører
samhandlingsmøte og
enes om å fortsette
samarbeidsprosjektet.

NALs 14 lokalforeninger avholdt
årsmøter/generalforsamlinger
for å behandle forslag til
vedtektsendringer som ville
åpnet for at de kunne bli
lokalforeninger i NY, felles
organisasjon. Få møtte opp og
deltok i avstemningene. Alle
foreningene fikk nødvendig ⅔
flertall for vedtektsendringene,
unntatt de to største; Bergen –
og Oslo som fikk et nei-flertall.
Styringsgruppen avlyser
videre prosess om Ny,
felles organisasjon.

STYRINGSGRUPPEN FOR NY,
FELLES ORGANISASJON HAR DEN
SISTE PERIODEN BESTÅTT AV:
→→Alexandria Algard, president i NAL
→→Pål Stephensen, adm. direktør i NAL
→→Siv Senneset, president i NIL
→→Mona Lise Lien, daglig leder i NIL
→→Aase Margrethe Hørsdal, president i NLA
→→Marit Hovi, daglig leder i NLA

Medier
interiørarkitekt MNIL
Kaja Geiran
Foto→Marianne
Aaen Skaara

Interiørarkitekt MNIL
Malin Skjelland Eriksen
Foto→Espen Grønli

interiørarkitekt MNIL
Merethe Strømmen

DESIGNBASEN
Designbasen.no er et markedsføringsverktøy
for byråer, kontorer og frilansdesignere.
Tjenesten er utviklet av Norsk design- og
arkitektursenter (DOGA) i samarbeid
med Innovasjon Norge, Grafill, Norske
Industridesignere (NID), Norske
interiørarkitekter og møbeldesigneres
landsforening (NIL) og Kreativt Forum.
designbasen.no

ARKITEKTNYTT
I 2015 har NIL hatt to redaksjonsmedarbeidere
i Arkitektnytt som har dekket interiørarkitektur
og møbelfaget med én til to sider pr. nummer.
Redaksjonsmedarbeider og interiørarkitekt
MNIL Kaja Geiran og redaksjonsmedarbeider
og interiørarkitekt MNIL Malin Skjelland Eriksen
har bidratt til å sette flere av faggruppens
utfordringer og løsninger på dagsordenen i
2015. På de to organisasjonssidene uttrykker
styret NILs mening. I hvert nummer
presenteres ett av våre medlemmer.
NIL bidrar også med stoff til
www.arkitektnytt.no.

ARKITEKTUR N
I Arkitektur N har vår redaksjonsmedarbeider
og interiørarkitekt MNIL Merethe Strømmen
sørget for at interiørarkitekturstoff er presentert
i hvert nummer.
NIL mottar økonomisk støtte fra begge
blader for å bidra med interiørstoff. Alle som
er medlem av NIL er også automatisk
abonnenter på disse
to bladene.

NILs NETTSIDER
NILs nettsider gjør NILere mer tilgjengelig
for presse, medier og kunder. Det er
700–800 søkbare portfolioprosjekter i basen.
Medlemmene oppfordres til å registrere
prosjekter med utfyllende informasjon
og krysse av for kategori, det kan føre til
nye oppdrag.
Nyheter sakset fra den digitale pressen er
lagt ut jevnlig. Markedsplassen er fungerer for
kjøp og salg av varer og tjenester. Nettsiden
har også en nyttig kalender med annonsering
av møter, messer, kurs, frister for konkurranser
med mer. Her ligger også oversikt over
lokalgrupper med styrer, møter, kurs og andre
relevante hendelser.
www.nil.no

FACEBOOK
NIL har en egen Facebookside hvor
arrangementer, kurs og nyttig informasjon
legges ut og nyttige lenker deles. De viktigste
tekstene om NIL fra hjemmesiden er oversatt til
engelsk og ligger som statiske sider på FB.
Facebook.com/NILsiden

BIBLIOTEKET
NIL-medlemmer har tilgang til NALs
bibliotek og databasen via passord.
NALs bibliotek hjelper til med litteratursøk
og lager liste over nye bøker og tidskrifter
som omhandler interiør og møbeldesign.
BIBLIOTEKET HAR:
→→En stor tidsskriftsamling med norske,
nordiske og internasjonale tidsskrifter
→→En aktuell boksamling
→→En egen miljøsamling
– bøker om bærekraft
→→En egen samling bøker om universell
utforming i arkitektur og planlegging
→→En liten video- og dvd-samling
→→NILs støtte til NAL-biblioteket i 2015
var på kr. 40 000.

Arkitektenes hus, Josefinesgate 34
Foto→NAL v/Tom Andresen

Biblioteket
Foto→Halvor Bodin
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Komitéarbeid
Leder
i konkurransekomiteen
Elin Bashevkin
Foto→Privat

KONKURRANSEKOMITEEN

OM NILs KOMITEER
→→Medlemmer i NILs komiteer skal oppnevnes på og av landsmøtet
→→Antall komitémedlemmer er fra 3–5
→→Funksjonstiden er 3 år, med mulighet for gjenvalg
→→Oppnevningen skjer slik at kontinuitet i komiteene sikres
→→Alle komiteene oppnevner en leder som er komiteens representant på landsmøtet
→→Daglig leder er komiteenes koordinator og sørger for at komiteenes forslag
og meninger bearbeides og spres
→→Mandater for komiteene legges frem for og vedtas av NILs styre

Leder i etisk komité
Hege Roksand
Foto→Privat

ETISK KOMITÉ

→→Hege Roksand, Hege Roksand (leder)
→→Kirsti Skulberg, Kirsti Skulberg AS
→→Erling Revheim (gikk ut av komiteen
november 2015)
I 2015 ble to klager innmeldt til etisk komité.
Begge klagene gjaldt et oppslag i Finansavisen
31.12.2014 der to av våre medlemmer har uttalt
seg om et prosjekt.
Komiteen har gått igjennom sakene grundig,
rådført seg med NILs advokat Trude Mohn King
og samarbeidet med styret og daglig leder.
Etisk komité oppfordrer medlemmene til
å lese og følge NILs etiske retningslinjer som
ligger på nil.no.
MANDAT:
Etisk komite skal behandler saker som
omhandler tvister medlemmer i mellom og hvor
medlemmer bryter NILs etiske regler. Komiteen
skal bidra til at NILs etiske regler er oppdaterte
og kjent for NILs medlemmer.
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Komiteen for
dokumentasjon og
vitenskapelig omtale
Hilde Mortvedt
Foto→Privat

→→Elin Bashevkin (leder), Cadi AS
→→Anne Berentsen, Berentsen
interiørarkitekter AS – biark
→→Petter Abrahamsen, Riss AS

Maler for utlysning av konkurranser for
interiørarkitekt-tjenester og møbeldesignkonkurranser er snart klare. Når disse malene
er helt klare, vil NIL starte en bearbeiding av
sentrale personer for å få malene implementert
i forbindelse med konkurranseutlysninger.
MANDAT:
Konkurransekomiteen har som mål å arbeide for
at interiørarkitektur etterspørres i utlysninger av
offentlige og private konkurranser. De skal jobbe
for å få bedre utlysningstekster og et høyere
presisjonsnivå i beskrivelser av og bedømming
av tildelingskriterier.

KOMITEEN FOR
DOKUMENTASJON OG
VITENSKAPELIG OMTALE
→→Hilde Mortvedt,
Kulturdepartementet (leder)
→→Benedicte Aars-Nicolaysen
→→Ellen Klingenberg
Professor em., KHiO
→→Pernille Akselsen, IARK AS
Komiteen har hatt fem arbeidsmøter.
Komiteen oversendte en rapport til styret i NIL
i forkant av landsmøtet 2016, med forslag til
ny stipendordning for vitenskapelige tekster og
andre tiltak som kan bedre dokumentasjonen
av NILeres virke for ettertiden. Komiteen jobber
videre for å skaffe finansiering av tiltakene.
MANDAT:
Komiteen ble opprettet i 2015 og skal arbeide
for a fremme dokumentasjon og vitenskapelig
omtale av norske interiørarkitekter
og møbeldesigneres virke. Komiteen skal legge
frem et forslag til vedtak, med retningslinjer og
finansiering av stipend til fremme av teoretiske
studier innen interiørarkitektur og møbeldesign
pa landsmøtet i 2016. Komiteen er selvgående
og rapporterer til NILs styre.

Leder i opptakskomiteen,
Linda Lien
Foto→Privat

OPPTAKSKOMITEEN

→→Linda Lien, liendesign (leder)
→→Bente Opdal, Romlaboratoriet AS
→→Hanne Margrethe Hjermann, IARK AS
→→Ingrid Løvstad, Ingrid Kristine Løvstad
Interiørarkitekt MNIL
Opptakskomiteen har gjennomført to opptak,
i juni og november. Det kom inn 15 søknader på
særskilt grunnlag, hvorav 9 ble tatt opp som
medlemmer i NIL.
MANDAT:
NILs opptakskomité behandler søknader om
medlemskap på særskilt grunnlag. Søknader
behandles to ganger i året med søknadsfrist
1. mai og 1. november. Frist for tilbakemelding
til søkere er 15. juni og 15. desember. Søkere
som ikke får innvilget medlemskap skal
motta en begrunnet tilbakemelding basert på
ECIAs kriterier. Opptakskomiteens avgjørelse
begrunnes skriftlig. Hvis en søknad avslås har
søkeren rett til å kreve saken forelagt styret til
endelig avgjørelse. Skriftlig klage må innleveres
innen 3 uker etter mottatt skriftlig avslag.

Leder i profesjonskomiteen,
Hanne Arvik
Foto→Linn Anna Bjørk

PROFESJONSKOMITEEN

→→Hanne C. Arvik, Metropolis
arkitektur & design AS (leder)
→→Runa Klock, Runa Klock design
→→Sara Cavalheiro, Cadi AS
→→Ingunn Skulbru,
int. ark. Ingunn Skulbru (vara)

Hanne Arvik har også i 2015 representert
NIL i Arkitektbedriftenes utvikling av digital
«Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse», AY10.
Det har spesielt vært fokusert på utvikling
av maler til bruk for interiørarkitekter.

ARBEIDSGRUPPER
Mens de faste komiteene oppnevnes av
og på landsmøtet, og er kjent for de fleste
medlemmene, jobber de ulike arbeidsgruppene
som opprettes mer ad hoc for å bistå styret
i utredning av aktuelle faglige temaer.
Arbeidsgruppene etableres etter behov,
utfører sitt arbeid etter mandat fra styret –
og legges ned igjen.

MANDAT:
Profesjonskomiteen skal gjennom innspill og
høringsuttalelser bidra til at medlemmenes
faglige interesser ivaretas ved utvikling av nye
lover og regler. Komiteen skal medvirke til at det
utarbeides informasjon, kurs og systemer som
sikrer høy kvalitet i fagutøvelsen.
Leder i utdanningskomiteen,
Elisabeth Paus
Foto→Stein Arne Andreassen

UTDANNINGSKOMITEEN

Leder i Stipendkomiteen
for behandling av Statens
kunstnerstipend (SKS),
Linge Grindheim
Foto→Sveinung Bråthen

STIPENDKOMITEEN FOR
BEHANDLING AV STATENS
KUNSTNERSTIPEND (SKS)

→→Linge Grindheim,
RATIO Arkitekter AS (leder)
→→Anne Berentsen, Berentsen
interiørarkitekter AS – biark
→→Espen Arnesen, Linealis AS
→→Per Otto Simensen (vara)

Stipendkomiteen behandler og innstiller
søknader fra interiørarkitekter til Statens
kunstnerstipend. Kulturrådets komité
behandler innstillingene og avgjør hvem av
stipendkomiteens innstillinger som kommer
i betraktning.
I 2015 ble én interiørarkitekt tildelt
diversestipend etter behandling/vurdering
i Kulturrådet.
Det er generelt for få søkere blant
interiørarkitekter og møbeldesignere til
Statens Kunstnerstipend på tross av NILs
opplysningsarbeid blant medlemmene
for å få flere til å søke.

→→Elisabeth Paus, IARK AS (leder)
→→Eli-Kristin Eide, professor i romdesign/
interiørarkitektur ved Kunst- og
designhøgskolen i Bergen
→→Benedicte Arentz, visepresident i NIL,
Lund+Slaatto Arkitekter
→→Petter Abrahamsen, Riss AS
→→Nina M Lind-Solstad,
Østfold fylkeskommune
→→Toni Kauppila (observatør/ikke
MNIL), professor, designavdeling
Kunsthøgskolen i Oslo
→→Cathrine Holst, Zinc AS
Utdanningskomiteen hadde ingen møter i 2015.
MANDAT:
NILs utdanningskomité skal bidra til at det
utdannes et tilstrekkelig antall interiørarkitekter
og møbeldesignere på et anerkjent Masternivå
i Norge. Komiteen skal sammen med
opptakskomiteen vurdere kriterier for opptak
i NIL og legge en strategi for faggruppenes
etter- og videreutdanningskurs.

JUBILEUMSFEIRING NIL 70 ÅR
NIL fylte 70 år i 29. mai 2015. I tillegg
til å komme med innspill til feiring av
jubileet for medlemmene i slutten av mai,
har arbeidsgruppen foreslått å utnevne
æresmedlemmer og å benytte markeringen
til en markedsføring av faggruppen og hva
interiørarkitekt- og møbeldesignfagene
dreier seg om.
AY10/EKSEMPELMALER
FOR INTERIØRPROSJEKTER
En sak av stor betydning for faget er
implementeringen av ny arkitektfaglig
ytelsesbeskrivelse (AY10) blant
interiørarkitekter. Det er utviklet eksempelmaler
for interiørprosjekter av ulik størrelse og
innhold. Malene er testet på en utvalgt gruppe
medlemmer og er under videre bearbeiding.
Etter hvert skal alle NIL-medlemmer bli tilbudt
kurs i bruk av ytelsesbeskrivelsen som verktøy.
INNSKJERPEDE KRAV
HOS ARBEIDSTILSYNET
NIL kontaktet Arbeidstilsynet i forbindelse
med at medlemmer har opplevd innskjerping
i kravene til at hver arbeidsplass skal ha
minimum 6 kvm (ikke et gjennomsnitt i sonen).
Dette vil få store konsekvenser for mulige valg
innen (moderne) kontorløsninger.
Det ble også påpekt at saksbehandlingen
oppleves som uforutsigbar og at utfallet er
avhengig av hvilken saksbehandler som får
ansvar for saken.
NIL mottok svar på henvendelsen
30.03.2015. Det viktigste å merke seg er
at kravet om minimum 6 kvadratmeter
pr. arbeidstaker ikke er et absolutt minimum.
13

NILs ÅRSMELDING NIL-ÅRET 2015

Øvrig virksomhet

Presentasjon for Statsbygg i møte 30. november.

MYNDIGHETSKONTAKT
Gjennom året har NIL hatt møter for å informere
om interiørarkitektenes og møbeldesignernes
kompetanse, for å søke samarbeid og for å
gjøre oss mer synlige for omverdenen.
MØTE MED STATSBYGG 30. NOVEMBER
NIL hadde bedt Statsbygg om et møte som fant
sted 30. november. Vårt mål med møtet var å
informere om våre medlemmers kompetanse,
påpeke manglende konkurranseutlysninger for
profesjonene – og i samarbeid komme frem til
hvordan dette kan forbedres.
NIL fikk skryt for å ha vært de eneste som
kom med innspill ifbm Regjeringskvartalet
som gikk på bruken av byggene/brukernes
arbeidsplasser og utforming – tenke nytt.
Vi fikk beskjed om ta det med videre.
Nye kontorformer/aktivitetsbaserte løsninger
og arealeffektivisering.
Vi presenterte hva som er
skjevt i prosessene i dag i forhold til
interiørarkitektenes deltakelse – og hvordan
NIL synes det burde være.
Statsbygg har planer om å endre sin måte
å utlyse konkurranser på, hvor løsning på
oppgavene etterspørres i stedet for en definert
faggruppe. Vi får se hva
det medfører.
CPV-KODER PÅ DOFFIN
NIL sendte en henvendelse til difi 22. januar
2015 for å få opprettet egne CPV-koder for
interiørarkitekt-tjenester og møbeldesign
på Doffin – på linje med arkitektur- og
landskapsarkitekturtjenester.
Difi ba om å få henvendelsen på engelsk, da
den skulle videresendes. Det er gjort, og det er
bekreftet at forespørselen vurderes ved neste
revisjon av CPV-koder.
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KONTAKT MED
SAMARBEIDSPARTNERE

ENTREPRENØRSKAP INNEN KUNST
OG DESIGN http://ekd.khio.no/
NIL har også i 2015 bidratt i
samarbeidsprosjektet og vært representert
ved daglig leder Mona Lise Lien.
EKD er et bransjenettverk for høyere
utdanningsinstitusjoner og fag- og
interesseorganisasjoner innen kunst og design.
Formålet er å hjelpe kunstnere og designere
til å etablere og videreutvikle egen virksomhet,
og arbeide med den utfordringen det er
å skape inntekt på grunnlag av den
kompetansen man har.
MØTER OG SAMARBEID MED
NORSK INDUSTRI MØBLER+INTERIØR
NIL og Norsk Industri har tidligere diskutert hva
man kan gjøre sammen for å øke etterspørselen
etter norske varer og tjenester i det offentlige.
NIL er invitert som medarrangør av Møbelog interiørkonferansen 2016 av Egil Sundet,
bransjesjef i Norsk Industri møbel+interiør,
og samarbeidspartnerne NHO Handel og
Norwegian Rooms. Samarbeidet er en test i
2016, etter gjennomføringen skal det evalueres
og beslutning tas om det skal videreføres
– eller blir et engangstilfelle.
MØBEL+ INTERIØRKONFERANSEN 2016
Administrasjonen har vært i flere møter med
alle aktørene ifbm Møbel+interiørkonferansen
2016 – og er kontaktleddet/koordinatorer
mot programkomiteen. En arbeidsgruppe i
NIL har kommet med forslag til interessante
foredragsholdere. NILs styre har vurdert og
avgjort hvilke innspill koordinatorene har tatt
med til programkomiteen.
Programmet blir satt sammen av en
programkomité etter innspill fra de deltakende
organisasjonene – og skal gi en større bredde
og forhåpentligvis enda større faglig utbytte
enn tidligere.

Temaene for dagen er:
→→DESIGNTENKING
→→SIRKULÆR ØKONOMI
MØTE MED NORSK DESIGNOG ARKITEKTURSENTER OM
ARKITEKTURPRISER 15. OKTOBER
NIL er kontaktet og har hatt møter med
DOGA i forbindelse med gjennomgang av
priser og prisstruktur med Norsk designog arkitektursenter. DOGA foretar en
totalgjennomgang av alle prisene som Norsk
designråd og Norsk Form hadde før fusjonen,
og evt. nedlegge/endre/opprette nye priser.
MØTE MED NORSK DESIGN- OG
ARKITEKTURSENTER OG STRATEGI
21. OKTOBER
NIL har deltatt i møter med DOGA i forbindelse
med gjennomgang av fremtidig strategi
for Norsk design- og arkitektursenter.
NIL deltok på workshop om strategi for DOGA
hos Livework, en ekstern samarbeidspartner
som bidrar til å samle innspill fra alle DOGAs
samarbeidspartnere.
Referat mottatt i etterkant vitner om en
lydhør og endringsvillig oppdragsgiver.
DIALOGMØTE OM INTERNASJONAL
PROFILERING PÅ DOGA 17. DESEMBER
Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet
og Norsk design- og arkitektursenter ser
på mulighetene for en felles innsats for
internasjonal profilering av norsk design.
De ønsket å møte representanter fra fagmiljøet
for å høre deres innspill, forventninger og
tanker om hvilke arenaer som bør prioriteres i
2016. De hadde i første omgang fokus på den
delen av designfeltet som omhandler møbel
og interiør. NIL ble invitert til et dialogmøte på
DOGA (i Hausmanns gate 16). Møtet var riktig
interessant. I ettertid ble det etablert
en tenketank.

Designers Saturday 2015
Styret i NIL tok imot tilbud fra styret i DS om å ha en stand på KHiO.

OSLO ARKITEKTURTRIENNALE (OAT),
NIL BLE ASSOSIERT MEDLEM FRA APRIL
Oslo arkitekturtriennale er Nordens største
arkitekturfestival, og arrangeres hvert tredje
år i Oslo. Gjennom utstillinger, konferanser,
debatter, utflukter, publikasjoner og andre
formater skal OAT utfordre fagfeltet, øke
bevisstheten hos publikum og inspirere lokale,
nordiske og internasjonale debatter rundt
arkitektur og byutvikling. Målgruppene er
innbyggere og brukere av arkitekturen og byen,
fagpersoner, beslutningstakere, internasjonale
gjester og media.
NIL skal utvikle et prosjekt i assosierte
medlemmers program. For å få ressurspersoner
på banen som kunne ta ansvar for prosjekter
til OAT 2016, etterlyste NIL i flere omganger
innspill fra medlemmer. To prosjekter
jobbes med ved årsskiftet 2015–2016: Ett
studentprosjekt i bachelor-studiet på Høyskolen
Kristiania: «Objects that contain embedded
memory» og Ralston & Baus «Replanted
identity».

ØVRIGE AKTIVITETER
RELATERT TIL
VIRKSOMHETSPLAN
FOR 2015/2016
SYNLIGGJØRING AV FAGET
OG FAGGRUPPEN
1. Nettsiden (nil.no) er et viktig
profileringsredskap overfor
potensielle kunder, media og andre
interessenter. Pr. mars 2016 er det
782 aktive portfolioprosjekter på
nettsiden. 68 nye lagt til i 2015.
Medlemmene bør bli flinkere til å
fjerne eldre prosjekter og legge til
nye, aktuelle.
Alle medlemmer bør benytte
anledning til å legge ut søkbar
informasjon, i det minste på profilen
sin. Når potensielle oppdragsgivere

European Council of Interior Architects (ECIA) gjennomførte sin General Assembly (GA) i Oslo
helgen 4.–6. september med NIL som vertskap

kontakter NIL-administrasjonen,
søker vi i medlemsbasen etter
kompetansen som etterspørres, f.eks.
bolig, hytte, skole, vernekompetanse,
rehabilitering el.a.
2. Antall besøkende på siden ligger på
samme nivå som i fjor, men har en
økning i nye besøkende. Nye saker
som er lagt ut på nil.no kommer nå
opp på forsiden som en lenke, selv
om saken er registrert på andre,
bakenforliggende sider. Det jobbes
med oppgradering av programvaren
på nettsiden, etter hvert vil dette også
vises med endret utseende.
3. Det brukes en del tid på
Facebooksiden. Møter og kurs
legges ut og interessante lenker
deles. Forsidebildet endres jevnlig og
presenterer ett prosjekt i årboken.
Den viktigste informasjon fra nil.no
er oversatt til engelsk og lagt ut på
statiske sider på Facebook – med
lenke fra nil.no.
4. NIL har nå en twitterkonto som så vidt
er tatt i bruk, vi vurderer over tid om
den er av betydning.
UTDANNINGSSPØRSMÅL
NIL har plass som observatør både
i Profesjonsrådet for Arkitektur og
landskapsarkitektur og i Profesjonsrådet for
Design.
ØNSKE OM FLERE MASTERPLASSER
Det har lenge vært arbeidet med departementet
for å få flere masterplasser, da søknadsmassen
er stor – fra hele verden. Vi og våre
studentmedlemmer vet at dette er en 5-årig
utdannelse, derfor må vi kunne tilby alle «våre»
med en god bacheloreksamen plass videre.
Samtidig ønskes eksterne søkere inn, dette gir
godt miljø og god utvikling!

STUDENTER PÅ HØYSKOLENE 2015
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO (KHiO)
Interiørarkitektur og møbeldesign – 53 stk.
BA1→11 studenter
BA2→11 studenter
BA3→12 studenter
MA1→9 studenter
MA2→10 studenter
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN
I BERGEN (KHiB) Møbel- og romdesign/
interiørarkitektur – 56 stk.
BA1→12 studenter
BA2→12 studenter
BA3→8 studenter
MA1→12 studenter
MA2→12 studenter
HØYSKOLEN KRISTIANIA
(tidligere Norges Kreative Høyskole)
Interiørarkitektur (kun bachelorgrad)
2015 hadde de for første gang full studiemodell
med alle tre trinnene i gang:
BA1→50 studenter
BA2→50 studenter
BA3→35 studenter
KURS OG ARRANGEMENTER
NIL har i 2015 ikke arrangert egne kurs,
men distribuert kurs som er holdt av
samarbeidspartnere.
Stort sett har NIL-medlemmer kunnet
delta på kurs i regi av NAL til samme pris som
NAL-medlemmer. NIL jobber for å utvikle kurs i
samarbeid med NAL.
NIL-KURS I BERGEN
10. mars. Arkitekten som leder for
tverrfaglige team. Bergen. Kurset var initiert
av Bergengruppen og gjennomført ved
organisering av NALs kurspersonell i samarbeid
med NIL Bergengruppen. Støttet med
NIL-stipend. 28 påmeldt, 25 deltok.
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Øvrig
virksomhet
NAL-KURS MED INVITASJON TIL NILERE
→→23. januar. Akustikk – Den usynlige
arkitekturen. Oslo
→→27. februar. PBL for viderekomne.
Oslo (streamet)
→→1. mars. Prosjektering av morgendagens
arbeidsplasser. Oslo. Kurset er utviklet av
NAL og NIL i samarbeid
→→10. mars. Arkitekten som leder for
tverrfaglige team. Bergen.
NAL og NIL i samarbeid
→→24. mars. Robuste boliger.
Oslo (streamet)
→→Mars–mai. 3 samlinger: NALs
Lederutviklingsprogram. Asker
→→16. april. Farger i arkitekturen. Oslo
→→7. mai. Ombygging med kvalitet. Oslo
→→21. mai. Vakre detaljer for vårt klima. Oslo
→→22. september. Ombygging til moderne
bruk. Oslo
→→15. oktober. Akustikk for prosjekterende.
Oslo
→→19. november. Å bestille og bli bestilt. Oslo
(utviklet i samarbeid NAL, NIL og AiN)
→→3. november. Lær mer om ulike
entrepriseformer – fordeler og ulemper.
Oslo
→→1. desember. Boligforbilder fra 1900-tallet.
Oslo (Avlyst pga. for få påmeldte)
ANDRE INVITERT TIL KURS:
→→12. februar. Møbelrådet og IFI –
Informasjonskontoret for farge og interiør:
IFI à jour. Oslo
→→23.–25. februar. NCS Colour Centre
Norway tilbyr eksklusivt 3-dagers
Fordypningskurs i farger med Grete
Smedal. Oslo
→→18.–19. mars. Lyskultur: Fagkonferansen
Lys i fremtiden på DogA. Oslo
→→19.–20. mars. KHiO: Design Colloquium:
Live Spaces. Oslo
→→8. april. Statsbygg: Statsbyggkonferansen
2015. Oslo
→→Fra cellekontor til free seating – hva er en
god arbeidsplass?
→→22. april. SINTEF Byggforsk:
Lydseminar i Oslo
→→Tema på seminaret er lydforhold
i bygninger, forskriftskrav,
konstruksjonsdata, beregningsverktøy
og dokumentasjon.
→→24.–29. mai. Kunst- og designhøgskolen
i Bergen i samarbeid med Tretema.
→→Into the woods. På Kvamsøy i
Sognefjorden
→→3. juni. Norsk institutt for by- og
regionforskning Utfordringer for planog bygningslovene i Norge, Sverige,
Danmark og Tyskland. Oslo
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→→15. oktober. Asker Kommune
Rehabilitering og gjenbruk. Sendt til
Oslogruppen (4 timers kurs)
→→26. november. Universell Utforming AS
Seminar om universell utforming og lys,
kontraster og akustikk. Hamar
STUDIETUR TIL BARCELONA
7.–9. OKTOBER 2015 LAGET SPESIELT
FOR NIL-MEDLEMMER
Et av våre medlemmer har bodd i Barcelona
og kjenner fagmiljøet der. De satte sammen
en studietur 7.–9. oktober 2015 – spesielt med
tanke på medlemmene i NIL.
Arrangør: Design i sentrum – ArkitekTur
Invitasjon og purringer sendt medlemmene.
Dessverre ble det for få påmeldte,
så turen ble avlyst.
DESIGNERS SATURDAY 2015
Styret i NIL tok imot tilbud fra styret i DS om
å ha en stand på KHiO. Forutsetningen var at
Møbelgruppen skulle disponere, bygge opp og
bemanne standen.
DL har brukt en del tid både i møter med
utstillergruppen på KHiO og for å få på plass et
opplegg med Møbelgruppen, uten at dette har
lyktes. NIL meldte fra til DS-sekretariatet
12. august at vi ikke kunne ha en stand på
KHiO i år, men at opplegget på DS med ECIAdelegatene ville bli gjennomført.
NORSK MØBELDESIGN
OG MØBELDESIGNERE
Møbelgruppens leder, Morten Skjærpe
Knarrum er styremedlem i NIL. Aktiviteten
i møbelgruppen har vært lav i 2015 pga.
stort arbeidspress på medlemmene.
Administrasjonen skal komme inn med mer
ressurser for å støtte arbeidet fremover.
INTERNASJONAL VIRKSOMHET
European Council of Interior Architects (ECIA)
gjennomførte sin General Assembly (GA) i Oslo
helgen 4.–6. september med NIL som vertskap
Det ble en meget vellykket helg med program
basert på DS 2015 i tillegg til GA-møtet.
Fredag med åpning av Designers Saturday på
KHiO med påfølgende Design Talks, vandring
i strålende sol langs Akerselva fra KHiO til
Barcode – og deretter via Kjærlighetsstien opp
til Ekebergrestauranten og deilig middag med
utsyn over Oslo og fjorden. Lørdag med General
Assembly i Arkitektenes Hus fra morgenen til
ca. kl. 15, deretter DS-besøk, middag og party
på kvelden. Søndag med styremøte for ECIA i
Arkitektenes Hus, før alle dro hver til sitt.

Stipendtildelinger
NIL-STIPEND
Styret har behandlet 16 stipendsøknader på til
sammen kr 300 000. Ikke benyttede/utbetalte
stipend fra 2014, tilsammen kr 46 500, ble
overført til 2015. 12 prosjekter ble tildelt midler
på til sammen kr 146 500.
Vestfold/Telemark-gruppen
Runa Klock
Svein Gusrud
Bergensgruppen
Bergensgruppen
Bergensgruppen
Camilla Akersveen, Osloform
Silje Nesdal
Vestfold/Telemark-gruppen
Rogalandgruppen
Rogalandgruppen
Ralston & Bau

20 000
10 000
30 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
6 000
2 000
5 000
33 500

Marie Hovengen Møller,
vinner av Anne Alnæs’ studentpris 2015

ANNE ALNÆS’ STUDENTPRIS
Tre aktuelle masterkandidater ble vurdert.
Juryen, NILs styre, utpekte Marie Hovengen
Møller fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen
(KHiB) til vinner med oppgaven The DARK
Room. I tillegg til heder og ære er Anne Alnæs’
studentpris på kr 15 000.
Les mer om oppgaven: http://www.nil.no/
aktuelt/anne-alnaes’-studentpris-2015-blevunnet-av-marie-hovengen-moller
Juryens begrunnelse
«Årets vinner av Anne Alnæs’ studentpris på
kr 15 000 er Marie Hovengen Møller med
The DARK Room.
The DARK Room er et oppsiktsvekkende
og nytenkende konsept. Prosjektet befinner
seg i et grenseområde for hva som kan
gjennomføres, men juryen tror på at et slikt
prosjekt er realiserbart og vil gi spennende
romopplevelser. Det vil skape nysgjerrighet
og interesse hos publikum.
Prosjektet fremstilles på en helhetlig
måte. Illustrasjonene viser fin fargebruk og er
stemningsfullt fremstilt ved hjelp av bruk av
sterke farger og lyssetting i kontrast til den
rå berghallen.
Dette er eksempel på en sterk
transformasjon av skjulte, ukjente rom.

LANDSMØTE
VALGKOMITÉ

Organisering

Medlemmer
Representanter for lokalgruppene (9 stk.)
Representanter for studentene
Representanter for komiteene
Styret

STYRET
KOMITEER

NILs FORMÅL
Foreningens formål er å samle norske
interiørarkitekter og møbeldesignere
for å ivareta felles faglige interesser
og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen
norsk interiørarkitektur og møbeldesign.

OPPTAKSKOMITÉ

UTDANNINGSKOMITÉ

ETISK
KOMITÉ

PROFESJONSKOMITÉ

KONKURRANSEKOMITÉ

REDAKSJONSKOMITÉ

KOM. FOR
DOK. OG
VITENSKAPELIG
OMTALE

STIPENDKOMITÉ

DAGLIG LEDER

STYRET 2015–2016

President→Siv Senneset, Oslogruppen
Visepresident→Benedicte Arentz, Oslogruppen
Styremedlem→Terese Simonsen,
Nord-Norgegruppen
Styremedlem→Morten Skjærpe Knarrum,
Bergensgruppen
Styremedlem→Torunn Petersen, Oslogruppen
VALGKOMITÉ
→→Astrid Nordmark Dahl, Trøndelaggruppen
→→Mette Heimtun, Vestfold/Telemarkgruppen

Styret 2015–2016, utenfor Arkitektenes Hus, Josefines gate 32

President
Siv Senneset

Visepresident
Benedicte Arentz

Styremedlem
Morten Skjærpe Knarrum

Styremedlem
Torunn Petersen

Styremedlem
Terese Simonsen

NILs ADMINISTRASJON

Daglig leder Mona Lise Lien
Adm. sekretær Sara Skotte

Daglig leder
Mona Lise Lien

Varamedlem
Inger Holmøy
Vestfold/Telemarkgruppen

ÆRESMEDLEMMER

NIL har 7 æresmedlemmer: Aud Dalseg,
Aase Lørup Jørgensen, Bjørn A. Larsen,
Solveig Lønne Christiansen, Anne Lise Aas,
Trinelise og Sven Ivar Dysthe.

Adm. sekretær
Sara Skotte
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Hallgeir Homstvedt

Frazer Macdonald Hay

Ellen S. Klingenberg

Plusshuset i Larvik.
Landsmøte 2015.

LANDSMØTE
Landsmøtet ble holdt i Larvik på Farris Bad,
25. april 2015. 47 medlemmer med stemmerett
var tilstede på landsmøtet med til sammen 77
fullmakter. Totalt 124 stemmer. Landsmøtet ble
avrundet med en hyggelig middag på kvelden.
Faglige foredrag på fagarrangementet,
første del av dagen var viet temaet:
Gjenbruk av eksisterende bygg og rom
→→Aulaen i Bergen
→→Forutsetninger, prosess og resultatet av
Møbelkonkurransen som ble gjennomført

i forbindelse med restaureringen av
Aulaen på Universitetet i Bergen.
Prosjektet ble presentert av HALLGEIR
HOMSTVEDT, vinner av konkurransen
med stolen Lui. Tre av de 10
konkurransebidragene ble stilt ut.
→→Vern og gjenbruk av interiørarkitektur.
ELLEN S. KLINGENBERG presenterte
kompleksiteten.
→→Re-Use of buildings ved FRAZER
MACDONALD HAY fra Glasgow School
of Art i Singapore.

→→Plusshuset i Larvik. Arkitekten
fra Snøhetta og Interiørarkitekt
fra Nyfelt og Strand presenterte
arkitekturprosjekteringen og
interiørarkitekturprosjekteringen.
Omvisning i boligen
og i kompetansesenteret.
Arbeidsgruppen for fagarrangementet besto av
Marte Frøystad, Adele Kløve, Jeremy Williams
og Siv Senneset. Ca. 50 stykker deltok på
fagarrangementet. Det var mye ros for
innholdet i etterkant.

NILs LOKALGRUPPER
Aktivitet i lokalgruppene er en viktig del
av arbeidet med å synliggjøre faget og
faggruppene. Det er også det viktigste
virkemiddel for å rekruttere og beholde
medlemmer. Lokalgruppelederne møtes minst
en gang i året. I 2014 møttes alle i forbindelse
med informasjonsmøte om Norges
Arkitekter i januar.
Lokalgrupper arrangerer egne møter,
møter i samarbeid med lokale
arkitektforeningene og i samarbeid med
leverandører. Omvisninger i bygg hvor kolleger
har vært ansvarlig for interiørarkitekturen,
er en mye brukt møteform. Årsmeldinger
fra lokalgruppene behandles
på NILs Landsmøte.
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AGDERGRUPPEN
Katrine W. Arnesen

BERGENSGRUPPEN
Karoline Løken Helland

HEDMARK/
OPPLANDGRUPPEN
Elisabet Løvold

MØREGRUPPEN
Aslaug Marit Øyehaug

OSLOGRUPPEN
Jeanette Stene Skogstad

TRØNDELAGGRUPPEN
Vidar Laksfors

VESTFOLD/
TELEMARKGRUPPEN
Susan Klein-Holmen

NORD-NORGEGRUPPEN
Stine Leivseth

Arkitektenes hus, Josefinesgate 34 er tegnet i 1877 av arkitekt M.J. Larsen. Bygningen ble tegnet
som en tomannsbolig i nyrenessansestil. Gjennom årene har bygget hatt en rekke forskjellige
funksjoner. Fra Frøken A. Conradis Pigeskole til Pastor Hallings skole for gutter
og til Rudolf Steinerskolen. Foto→NAL v/Tom Andresen

MEDLEMSOVERSIKT

MEDLEMSKAP
Totalt antall
Ordinære medlemmer
Pensjonistmedlemmer
Studentmedlemmer

2014
579
436
77
66

2015
593
444
71
78

Medlemmer strykes ved manglende betaling
og studentmedlemmer som ikke fortsetter
på masterstudiet strykes også.
139 medlemmer i NIL er også medlemmer
i AFAG, hvorav 18 er studenter.

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG
BENEDICTE ARENTZ			
			
METTE HEIMTUN 			
			
MERETHE STRØMMEN			
KAJA K. GEIRAN/
MALIN SKJELLAND ERIKSEN
ASLAUG MARIT ØYEHAUG			
BENTE IRMINGER 			
MONA LISE LIEN			
TERESE SIMONSEN			
			
ELIN VANG KRISTIANSEN			
INGUNN EKEBERG			
VIGDIS APELAND BERGH			
MONA LISE LIEN			

SIV SENNESET
President

MORTEN SKJÆRPE KNARRUM
Styremedlem

Profesjonsråd for designutdanninger
Kontaktperson internasjonalt
Profesjonsråd for arkitekturog landskapsarkitekturutdanninger
Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N
Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt
Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund
Stiftelsen Arkitekturmuseet
Prosjektet Entreprenørskap i kunst og design (EKD)
I faggruppen til Nordnorsk Designog Arkitektursenter (NODA)
Norsk forening for ergonomi og human factors (NEHF)
Møbelfakta.no
Konkurransen Årets unge talenter (DOGA)
Oslo Arkitekturtriennale (OAT)

BENEDICTE ARENTZ
Visepresident

TORUNN PETERSEN
Styremedlem

TERESE SIMONSEN
Styremedlem

MONA LISE LIEN
Daglig leder
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Norske
interiørarkitekters
og møbeldesigneres
landsforening

ÅRSMELDING
2015
Adresse→ NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→ 23 33 24 64
E-mail→ nil@nil.no
Web→ www.nil.no
Facebook.com/NILsiden

