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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. 570 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.

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

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.

FORSIDE
KUNSTAKADEMIET I TROMSØ
Adresse→Grønnegata 1, 9008 Tromsø
Interiørarkitektkontor→
Torunn Tøllefsen Interiørarkitekt AS
Prosjektansvarlig→Interiørarkitekt MNIL
Torunn Tøllefsen
Medarbeider→Interiørarkitekt MNIL
Ingunn Skulbru
Oppdragsgiver→UIT, Universitetet i Tromsø
Foto→Øyvind Tufto
Arkitekt→AT plan & arkitektur
v/Andre Krause og Guri Grendal
Web→cand-design.no
Se hele prosjektet i årboken 2014→side 80

Design/produksjon→Halvor Bodin
Trykk→Fix Repro
Papir→MultiOffset 120g/m2
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BAKSIDE
RUSKLINIKK→SKJERVE ENH. 3→
SYKEHUSET I VESTFOLD→NØTTERØY
Adresse→Kirkeveien 271, 3140 Nøtterøy
Interiørarkitektkontor→Kristiansen &
Bernhardt arkitektur plan interiør AS
Prosjektansvarlig→
Interiørarkitekt MNIL Jeanette Bjune
Medarbeider→Interiørarkitekt MNIL
Maria Elisabeth Andreassen
Oppdragsgiver→Sykehuset i Vestfold
Foto→Kjetil Gudem
Arkitekt→Fredrik Bogre, Kristiansen og
Bernhardt arkitektur plan interiør AS
Arkitektmedarbeider→Iver A. Kristiansen,
Kristiansen og Bernhardt arkitektur plan interiør AS
Web→www.kbarkitekter.no
Se hele prosjektet i årboken 2014→side 108
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Presidenten
ser fremover
Fokus på god interiørarkitektur er
en helhetlig investering for fremtiden.
NIL arbeider kontinuerlig for å promotere
interiørarkitektenes og møbeldesignernes
fagkompetanse.
Målrettet arbeid gir resultater; Interiørarkitekter
blir en del av departementets Wildcard-satsing,
interiørarkitekturtjenester og møbeldesign får
antakelig egne CPV-koder på Doffin – på lik linje
med arkitektur og landskapsarkitekturtjenester.
Svært oppløftende er det at NILs markedsføring
av fagkompetansen gir flere og større oppdrag
for våre medlemmer!
Når jeg skuer tilbake og reflekterer over
viktige fremskritt og organisasjonsmessige
forbedringer siste årene, må jeg rette
en stor takk til alle de medlemmene og
ressurspersonene i lokalgrupper, komiteer
og arbeidsgrupper som har bidratt til
utviklingen av faget og organisasjonen.
MNIL bransjens kvalitetsstempel
Administrasjonen i NIL, styret og ikke
minst medlemmene med sine prosjekter,
fremmer kontinuerlig faget og betydningen
av profesjonelle interiørarkitekter og
møbeldesignere. På NILs nettsider, i årboken
og i forbindelse med samarbeidsprosjekter
som Åpne Hus, synliggjøres flotte eksempler
på interiørarkitektur. Interiørarkitekter og
møbeldesignere fra hele landet utfører viktige
prosjekter som former samfunnet og påvirker
folk flest sin hverdag. 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!
Fokus på kvalitet fra 1945 til 2015
NIL har 70 års-jubileum i 2015, og jeg finner det
naturlig å reflektere over de endringene som
har funnet sted for faget, interiørarkitekten,
møbeldesigneren og organisasjonen.
Endringer og nye roller for interiørarkitekten
og møbeldesigneren vil bli beskrevet i en
artikkelserie i løpet av jubileumsåret 2015.
Det er svært interessant å observere den

historiske utviklingen; hvordan 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.
I etterkrigstiden arbeidet interiørarkitekten
mye med utstilling og folkeopplysning,
man ønsket å bedre boligforholdene ved
å spre kunnskap om bedre hverdagsliv
med god innredning og kvalitetsprodukter.
I dag møter interiørarkitekten et mangfold
av prosjekteringsoppgaver fra skoler og
barnehager, helsebygg og institusjoner,
restauranter og hotell til kontor og forretninger.
Interiørarkitekten har også fulgt den
revolusjonerende endringen fra papir til
skjerm, fra enkeltmannsforetak til større
og mer tverrfaglige kontorer.
Ikke bare interiørarkitekten har vært
berørt av endringer og utfordringer, også
møbeldesigneren har måttet tilpasse seg en
ny arbeidshverdag, slik Torbjørn Anderssen så
godt beskriver det i sin artikkel i NILS årbok 2015:
«Den norske og nordiske møbelbransjen
har vært igjennom en stor endring siden
tusenårsskiftet. I Norge er møbelindustrien i
tilbakegang og tilveksten av nystartede initiativ
er så godt som ikke-eksisterende. Samtidig
ser vi at det vokser fram en ny type industri
i Norden der særlig Danmark leder an med
merker som Hay og Muuto i spissen. Vilkårene
for denne nye industrien har dreid fra det
produksjonsorienterte med lokal forankring til
det kommunikasjonsorienterte med en global
tilnærming til både produksjon og marked.
Grovt sett kan man si at fokuset har flyttet seg
fra hvordan en ting skal lages til hvordan denne
tingen skal selges. Situasjonen krever at den
klassiske møbeldesigneren tilpasser seg.
Både i forhold til måter å jobbe på og i forhold
til hvilke kategorier designeren kan og kanskje
også må beskjeftige seg med.
Mens den norske industrien
gradvis svekkes, får norske designere
et stadig tydeligere nærvær på den
internasjonale scenen.»

Formgiverens visuelle uttrykk og formspråk
har endret seg både som en konsekvens av
utviklingen av nye materialer, miljøhensyn og
teknologisk nyvinning. Samtidig har «streken»
på det fysiske papiret i stor grad blitt erstattet
av prosjekteringsverktøy som muliggjør arbeid
med høy presisjon og hastighet.
I tillegg til å illustrere bredden og
mangfoldet av prosjekter gjennomført av
møbeldesignere MNIL og interiørarkitekter
MNIL, dokumenterer både hjemmesiden og
årboken det ypperste av medlemmenes arbeid.
Dette viktige arbeidet med å fremme faget
og kompetansen ser vi frem til å fortsette
i en ev. ny, felles organisasjon.
Ny felles organisasjon
Samarbeidsprosjektet har i en årrekke
vært det viktigste og mest ressurskrevende
prosjektet for NIL.
Prosjektet definerer og former
viktige forutsetninger og fremtidige
vilkår for vår profesjon.
En ny felles organisasjon for
møbeldesignere, interiørarkitekter, arkitekter
og landskapsarkitekter vil bety begynnelsen på
en ny epoke for oss som utøvere og profesjon.
Vi kan bare fastslå at vi går en særdeles
spennende tid i møte, det blir opp til
medlemmene å bestemme om fremtidens
aktiviteter og målrettede arbeid blir i NIL-regi
eller om vi møter fremtidens utfordringer
i en ny, felles organisasjon.

Siv Senneset
President i NIL
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Leverandører og besøkende.

Jødisk Museum,
ansvarlige for utstillingen,
interiørarkitekter
og møbeldesignere MNIL
Marte Frøystad
og Runa Klock.

NILs årbok 2014 er fin!

President Siv Senneset

interesserte museumsbesøkere.

ÅRBOKEN
INTERIØR & MØBLER 2014
LANSERING
Torsdag 8. mai 2014 var det lansering av
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2014
på Jødisk Museum i Oslo.
Utstillingen: HUSK OSS TIL LIVET –
JØDISKE SKJEBNER 1940–1945, var ett av
signalprosjektene i årboken. Møbeldesignere
MNIL Marte Frøystad og Runa Klock fortalte
om utstillingen; bakgrunn, prosess, samarbeid
og resultat av prosjektene.
Det ble et historisk sus over lanseringen
med året 2014 og 200-årsfeiring av grunnloven,
frigjøringsdagen 8. mai – og utstillingen
bygget omkring de norske jødenes skjebner
i krigsårene som bakteppe.
Ca. 40 medlemmer, presse og annonsører
deltok på den hyggelige lanseringen
med enkel servering.

Nurke Brandt

Else Marie Dahll

JURYEN
→→Møbeldesigner MNIL
Fredrik Torsteinsen
→→Interiørarkitekt MNIL
Anne Cecilie Hopstock
→→Interiørarkitekt MNIL
Kaja Kosonen Geiran
→→Interiørarkitekt MNIL
Malin Skjelland Eriksen

Elisabeth Boe Eng

ANNONSESALG 2014
Inntekter fra annonsesalget gir grunnlaget for
den aktivitet foreningen har. At det er egne
medlemmer som står for salget er imponerende.
Selgerne gjør en svært god jobb.
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Redaksjonskomiteen har hatt den utfordrende
oppgaven å velge ut de beste prosjektene
ut fra innsendte tekster og bilder. Av ca. 150
innsendte prosjekter passerte 60 nåløyet.

Tone Grimsrud

Årboken distribueres bredt til offentlige etater,
private selskaper, beslutningstakere og presse.
I 2012 inngikk NIL avtale med Interpress
om salg av årboken i landets største
Narvesenkiosker. Boken kan også
kjøpes hos DogA, på Arkitekturmuseet
og bestilles på nettet.
BESTILLING AV ÅRBOKEN
INTERIØR & MØBLER
Bøkene for 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og
2014 samt abonnement kan bestilles på NILs
websider: www.nil.no/innhold/bestill-nils-arbokinterior-mobler

Brit Ismar

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

Sigrid Aarønæs

Sophie Elnan Flatval

FORSIDE, side 116
Arkwright
Haptic Architects AS

Oppslag fra årboken 2014

NORWEGIAN INTERIOR
ARCHITECTURE
NORWEGIAN INTERIOR ARCHITECTURE
(UTDRAG FRA NILs ÅRBOK, ENGELSK )
På vegne av NIL ble boken Norwegian Interior
Architecture, med tekster på engelsk, lansert
internasjonalt av Arvinius + Orfeus Publishing
i desember 2014.
Innholdet er basert på de 30 beste
prosjektene i NILs årbok 2011, 2012 og 2013 +
tre signalprosjekter fra 2014. Boken er på
160 sider og trykket i et opplag på 1500 stk.
NIL markedsførte boken ovenfor
medlemmene til spesialpris. Nettoinntektene
fra dette salget gikk direkte til NIL
for å redusere foreningens totalkostnad
på bokprosjektet.
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Samarbeidsprosjektet
Norges Arkitekter

Samhandlingsmøte 10. desember 2014 med de daglige lederne og styrene i NAL, NIL og NLA.

Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter er
det viktigste og mest ressurs- og tidkrevende
arbeidet som har vært utført i NILs regi i
2014. President i styret har sammen med
styrelederne/presidentene i AFAG, NAL og
NLA lagt ned svært mye tid og ressurser for å
komme i mål med prosessen innenfor de satte
tidsrammer. Arbeidsgrupper har bistått med
grunnlagsmateriell i prosessen.
Det har vært gjennomført en demokratisk
prosess med informasjon, dialogmøter,
høringer og mulighet for alle til å bli hørt via
en «e-postboks for spørsmål og innspill».
Trykket versjon av sluttrapporten ble
sendt medlemmene før årsmøter/landsmøte/
representantskapsmøte. Sluttrapporten dannet
grunnlaget for behandling og avstemning
om Norges Arkitekter.
I forbindelse med årsmøter/landsmøte/
representantskapsmøte 2014 skjedde følgende:
→→NILs landsmøte stemte ja til å opprette
Norges Arkitekter og nedlegge NIL
→→NLAs årsmøte stemte nei til å opprette
Norges Arkitekter og nedlegge NLA
(og gikk ut av samarbeidsprosjektet)
→→NAL trakk forslaget om å opprette
Norges Arkitekter, og utsatte avgjørelsen
til ekstraordinært RS-møte i oktober,
for å utrede flere punkter
i beslutningsgrunnlaget
→→AFAG landsmøte var positive til
å opprette Norges Arkitekter, men
ønsket et tydeligere beslutningsgrunnlag
NIL-ÅRET 2014 NILs ÅRSMELDING 6

To arbeidsgrupper med representanter
fra AFAG, NAL og NIL ble etablert
i juni 2014 for å utrede:
→→fagforeningsspørsmålet
→→fremtidig organisering og økonomi
→→Rapportene fra arbeidsgruppene
ble overlevert styringsgruppen
i midten av september
→→I midten av september går AFAG
ut av samarbeidsprosjektet
→→NAL og NIL inviterer NLA inn igjen
i samarbeidsprosjektet
I oktober ble det gjennomført en
medlemshøring i NAL, NIL og NLA om
medlemmene på prinsipielt grunnlag ønsker en
felles organisasjon for arkitekturprofesjonene
10. desember ble det gjennomført et felles
styremøte: Styrene og de daglige lederne
møttes til samhandlingsmøte i Arkitektenes Hus.
Det ble et lærerikt og nyttig møte som dannet
grunnlaget for videre prosess. Styringsgruppen
for ny felles organisasjon består av presidenter
og daglige ledere i NAL, NIL og NLA. Et nytt
beslutningsgrunnlag og vedtekter utarbeides
og distribueres til medlemmene 17. mars 2015.

Medier
interiørarkitekt MNIL
Kaja Geiran
Foto→Marianne
Aaen Skaara

interiørarkitekt MNIL
Nina Hæg

interiørarkitekt MNIL
Ellen Ledsten

Interiørarkitekt MNIL
Malin Skjelland Eriksen
Foto→Espen Grønli

ARKITEKTNYTT
I 2014 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 2014.
På de to organisasjonssidene uttrykker
styret NILs mening. I hvert nummer presenteres
ett av våre medlemmer. NIL bidrar også med
stoff til www.arkiteknytt.no.

ARKITEKTUR N
I Arkitektur N har vår redaksjonsmedarbeider
og interiørarkitekt MNIL Nina Hæg
og redaksjonsmedarbeider og
interiørarkitekt MNIL Ellen Ledsten 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.

DESIGNBASEN
Designbasen.no er et markedsføringsverktøy
for byråer, kontorer og frilansdesignere.
Bak tjenesten står Norsk Designråd, Innovasjon
Norge, Grafill, KF Designbyråforeningen,
Norske Industridesignere (NID) og NIL.
NIL støttet basen også i 2014 med kr 5 000.
designbasen.no

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 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 Arkdok via passord.
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 2014
var på kr. 40 000.

Biblioteket
Foto→Halvor Bodin

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

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.

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

Leder
i konkurransekomiteen
Elin Bashevkin
Foto→Privat

KONKURRANSEKOMITEEN

→→Hege Roksand (leder), Hege Roksand
→→Erling Revheim, Signature Design
→→Kirsti Skulberg, Kirsti Skulberg AS

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

I januar/februar 2014 behandlet etisk komité og
styret i NIL en innmeldt klage på Messen Smak
2014s gjennomføring og utfall av konkurranse
«Fremtidens serveringskonsept». NIL var
involvert i nominasjon og juryering av
prosjekter til konkurransen.
Messen Smak 2014 og styret i NIL
kom, etter en grundig gjennomgang av hele
prosessen, frem til at det i konkurransen
«Fremtidens serveringskonsept» ikke skulle
utropes en vinner.
Etisk komité stilte seg enstemmig bak
styrets vurdering og håndtering
av problemstillingen.

Det jobbes med å få på plass maler for utlysning
av konkurranser for interiørarkitekt-tjenester og
møbeldesign-konkurranser. Når disse malene
er helt klare, vil NIL starte en bearbeiding av
sentrale personer for å få malene implementert
i forbindelse med konkurranseutlysninger.
Konkurransekomiteen har påtalt to tilfeller
av mangelfulle utlysninger på doffin.no i 2014,
den siste saken fikk omtale i dagspressen –
uten at det medførte korrigeringer av utfallet.

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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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.

KRITERIER FOR ARBEIDET MED ÅRBOKEN
Komiteen for valg av prosjekter til årboken
har fungert også som arbeidsgruppe
for utarbeidelse av kriterier for alt
arbeid rundt årboken.
En annen arbeidsgruppe har sett på
retningslinjer for kreditering av prosjekter
i årboken. Krediteringsgruppen har
vært satt sammen av representanter fra
interiørarkitektkontorer av ulik størrelse.
Utkast til kriterier og retningslinjer fra
gruppene har vært forelagt styret og
konkurransekomiteen for vurdering,
før de ble implementert.

Leder i opptakskomiteen,
Linda Lien
Foto→Privat

OPPTAKSKOMITEEN

→→Linda Lien (leder), liendesign
→→Bente Opdal, Romlaboratoriet AS
→→Hanne Margrethe Hjermann, IARK AS
→→Ingrid Løvstad, Kristin Jarmund
ArkitekterAS
Opptakskomiteen har gjennomført to opptak,
i juni og november. Det kom inn 14 søknader
på særskilt grunnlag, hvorav 7 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.

JUBILEUMSFEIRING NIL 70 ÅR
NIL fyller 70 år i 29. mai 2015. I tillegg til
å planlegge en feiring av dette for medlemmene
i slutten av mai, har arbeidsgruppen for jubileet
foreslått som mål 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. En egen arbeidsgruppe
med lederne i profesjonskomiteen og
utdanningskomiteen samarbeider med
Arkitektbedriftene i Norge (AiN) om dette
arbeidet. Gruppen ønsker at «flest mulig
medlemmer tar AY10 i bruk som et verktøy i sitt
daglige virke som et ledd i profesjonalisering
av interiørarkitekturfaget».
Arbeidsgruppen jobber med å utvikle
eksempelmaler for interiørprosjekter av ulik

Leder i profesjonskomiteen,
Hanne Arvik
Foto→Linn Anna Bjørk

PROFESJONSKOMITEEN

→→Hanne C. Arvik (leder), Metropolis
→→Runa Klock, Frøystad + Klock
→→Sara Cavalheiro, Cadi AS
→→Ingunn Skulbru (vara)

Hanne Arvik og Elisabeth Paus har også
i 2014 representert NIL i Arkitektbedriftenes
utvikling av digital «Arkitektfaglig
ytelsesbeskrivelse», AY10.
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.

størrelse og innhold. Malene vil bli testet på
en utvalgt gruppe, før alle NIL-medlemmer blir
tilbudt kurs i bruk av ytelsesbeskrivelsen som
verktøy. Planen er at kurset skal gjennomføres
i første halvår 2015.
INNSKJERPEDE KRAV
HOS ARBEIDSTILSYNET
En annen sak som opptar mange medlemmer
er Arbeidstilsynets nye, ufravikelige krav til en
minimumsstørrelse på hver enkelt arbeidsplass
på 6 m2. Tidligere ble dette beregnet ut fra et
gjennomsnitt i en sone for arbeidsplasser. NIL
har valgt å nedsette en arbeidsgruppe som
skal se på de interiørmessige konsekvensene
av Arbeidstilsynets nye krav, og hvordan dette
skal og bør dokumenteres. NIL har kontaktet
Arbeidstilsynet med innspill.
VEILEDERE FOR UTLYSNING AV
KONKURRANSER OM INTERIØRARKITEKTTJENESTER OG MØBELDESIGN
Møbelgruppen har laget utkast til en rettleder
for utlysning av konkurranser for møbeldesign.

Utkastet er oversendt NILs styre
og konkurransekomité.
Konkurransekomiteen jobber med
en tilsvarende rettleder for utlysning av
konkurranser for interiørarkitekttjenester.
Utkastet er oversendt NILs styre.
PUNKTER OM KJERNEKOMPETANSE FOR
INTERIØRARKITEKT MNIL OG MØBELDESIGNER MNIL
→→To arbeidsgrupper har jobbet for å sette
ned seks punkter som oppsummerer
den unike kjernekompetansen
en interiørarkitekt MNIL og en
møbeldesigner MNIL besitter.
→→To «plakater» er utformet med
kjernekompetansen. NIL oppfordrer
medlemmene til å bruke oversikten som
vedlegg i tilbud og ved spørsmål om
hvorfor gi oppdrag til MNIL.

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

STIPENDKOMITEEN FOR
BEHANDLING AV STATENS
KUNSTNERSTIPEND (SKS)

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

Stipendkomiteen behandler og innstiller
søknader fra interiørarkitekter og
møbeldesignere til Statens kunstnerstipend.
Kulturrådets komité behandler innstillingene
og avgjør hvem av stipendkomiteens
innstillinger som kommer i betraktning.
I 2014 ble ingen interiørarkitekter
tildelt stipender etter behandling/vurdering
i Kulturrådet.
Det er generelt for få søkere blant
interiørarkitekter og møbeldesignere til Statens
Kunstnerstipend. NIL kommer til å jobbe med
opplysningsarbeid blant medlemmene
for å få flere til å søke.

Leder i utdanningskomiteen,
Elisabeth Paus
Foto→Stein Arne Andreassen

UTDANNINGSKOMITEEN

→→Elisabeth Paus (leder), iArk as
→→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, ZincAS
Utdanningskomiteen hadde ett møte i 2014,
21. august. Status på KHiB og KHiO ble
gjennomgått og kurstilbud i NIL-regi ble
diskutert. Komitéen endte med å anbefale at
NIL skal lene seg på NAL i kurssammenheng.
I etterkant av møtet ble forhold rundt
praktikantordninger diskutert på epost,
og komitémedlemmene har kommet med
sine innstillinger til styret.
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.
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Øvrig virksomhet

Informasjonsstand på messen SMAK på Lillestrøm 4.–7. februar.

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 OM NYTT
REGJERINGSKVARTAL 18. MARS
Avdelingen for bygg, sikkerhet og
tjenester (BST) i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD)
inviterte til møte i R5, Akersgata 59.
NIL ble representert ved president i NIL,
Siv Senneset og Elisabeth Paus.
19. mars ble NILs innspill oversendt
i brevs form. Det ble fokusert på at
interiørarkitektene bidrar til å skape gode
planløsninger og gode rom, innenfor både
nybygg og eksisterende byggverk.
Vi står nå ovenfor et verdivalg, der vår
anbefaling er å være ambisiøse. Vi skal
planlegge for fremtidige generasjoner.
→→MØTE I KULTURDEPARTEMENTET OM
KUNSTNERØKONOMI 19. MAI 2014
Medlemmer av EKD-nettverket
(Entreprenørskap innen kunst og design)
var invitert til møte med utredningsleder
Vigdis Moe Skarstein i forbindelse med
utredningen av kunstnerøkonomien.
NIL fokuserte på noen hovedpunkter som
også ble sendt skriftlig i ettertid:
→→Vi ønsker at det offentlige skal utlyse
møbelkonkurranser med fokus
på ny norsk design. Gjerne unge
nyutdannede designere.
→→Vi ønsker flere
konkurranseutlysninger på
interiørarkitekttjenester, på linje med
bygg- og landskapsarkitekttjenester.
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The European Council of Interior Architects (ECIA). NILs visepresident Benedicte Arentz er representant
i ECIA. President Siv Senneset deltok på det årlige møtet 20. september, denne gang avholdt i London.

Gjerne med prekvalifisering som ikke
er for tidkrevende, for å «luke vekk»
useriøse aktører. Og deretter mer
krevende anbud for en utvalgt krets –
ev. med kompensasjon for tilbyderne.
→→Det offentlige bør ansette
interiørarkitekt MNIL i kommuner,
fylkeskommuner og statlige etater
for å heve bestillerkompetansen
og forståelse for kvalitetsnivå
på dette området.
→→Tilrettelegging. Det må gjøres enklere
å starte opp, eie og drive egne
bedrifter. Forenkle skjemavelde og
rapportering. I dag er mange lykkelige
for å bli ansatt i et veletablert firma,
noen på dårlige betingelser,
fordi man ikke forstår hvordan
man skal opprette egen bedrift.
→→Opplæring i entreprenørskap
(EKD, skolene, andre?)
NIL var representert ved daglig leder,
Mona Lise Lien som avsluttet innlegget
med å gi NILs årbok 2014 i gave til
utredningsleder Vigdis Moe Skarstein
– for å gi eksempler på hva våre
medlemmer kan bidra med.
→→MØTE MED NORSK INDUSTRI/
MØBLER OG INTERIØR 22. MAI
Møte mellom Egil Sundet, bransjesjef
i Norsk Industri møbel+interiør
og Mona Lise Lien, daglig leder i NIL.
Vi diskuterte hva kan NIL og Norsk
Industri gjøre sammen for å øke
etterspørselen etter norske varer
og tjenester i det offentlige.
→→WORKSHOP 11. JUNI PÅ NORSK
DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER
NIL var invitert sammen med andre
fagorganisasjoner (NAL, NID, NLA, NIL,
IxDA og Grafill) til å delta på workshop

om en utstilling med tilhørende
fagprogram, for å markere skiftet fra
Norsk Form og Norsk Designråd til Norsk
design- og arkitektursenter (1. mai 2014).
Deltakere fra NIL var visepresident
Benedicte Arentz og daglig leder
Mona Lise Lien.
→→MØTE MED PATRICK TEPFERS,
NORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER 9. DESEMBER 2014
President Siv Senneset, visepresident
Benedicte Arentz og daglig leder Mona
Lise Lien hadde møte med adm. direktør
Patrick Tepfers hvor vi bl.a. snakket om:
→→Oppfatning til nå av de to
tidligere organisasjonene
→→Hva NIL ønsker
→→Definere et felles mål – mer
slagkraftig og effektiv organisasjon
→→Hva NIL gjør
→→De MÅ samarbeide med
fagorganisasjonene fremfor
enkeltpersoner på individnivå
→→I etterkant oversendte vi møtereferat
og NILs årbok 2014 – samt Norwegian
Interior Architecture.
→→ENTREPRENØRSKAP INNEN KUNST
OG DESIGN HTTP://EKD.KHIO.NO/
NIL har bidratt i samarbeidsprosjektet
i hele 2014 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.

INFORMASJONSSTAND PÅ MESSEN SMAK
PÅ LILLESTRØM 4.–7. FEBRUAR
NIL hadde stand på Messen SMAK og
informerte HoReCa-segmentet om hva våre
medlemmer kan bidra med.
Messen SMAK gjennomførte også en
konkurranse om å designe «Årets nyt mat
stol», de tre nominerte stolene ble vist på
standen. Vinneren av konkurransen «Nyt mat
stol» ble «Torp» designet av møbeldesigner og
interiørarkitekt MNIL, Hanne Kari Ravndal.
Publikum stemte frem sin favoritt blant de
nominerte stolene. Prisen ble utdelt på messens
siste dag, fredag 7. februar.

Visepresident og daglig leder deltok på nordisk møte
i København 16. april.

ØVRIGE AKTIVITETER
RELATERT TIL
VIRKSOMHETSPLAN
FOR 2014/2015
SYNLIGGJØRING
AV FAGET OG FAGGRUPPEN
1. Nettsiden er et viktig
profileringsredskap overfor
potensielle kunder, media og andre
interessenter. Pr. mars 2015 er det
737 aktive portfolioprosjekter på
nettsiden. Medlemmene har blitt
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
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.
3. Daglig leder og adm. sekretær bruker
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 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 studenter
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!
KHiB
Det er svært positivt at KHiB har fått 15 nye
masterplasser. Halvparten av disse vil tilfalle
Avd. for Design, noe som igjen vil si at Møbelog romdesign/interiørarkitektur vil få
ca. 4 plasser til.
Før de nye masterplassene ble tildelt, hadde
KHiB ved fagområdet Møbel- og romdesign/
interiørarkitektur 12 studenter på hvert trinn i
bachelorstudiet, og 10–12 i hvert trinn
på masterstudiet.
KHiB holder nå på å søke om status som
vitenskapelig høyskole. Dette er en interessant
og viktig prosess, som bl.a. medfører at
stipendiatene kan få en Phd grad.
KHiO
I Oslo ved KHiO er det 8 masterplasser pr. år.
Det foregår en diskusjon mellom AHO
og KHiO om masterplasser.
KURS OG ARRANGEMENTER
NIL har i 2014 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 at vi fremover
skal utvikle kurs i samarbeid med NAL
(det første avholdt 3. mars 2015).

NAL-KURS MED INVITASJON TIL NILere
→→Lederutviklingsprogram
med oppstart i februar
→→Kurs om Plusshus i Norge
– Eksempel Kjørbo, 21. januar
→→Hvordan lykkes i anbudskonkurranser?
Oslo 29. april
→→Universell utforming – tvangstrøye
eller mulighet? Oslo 22. mai
→→Trearkitekturkonferansen. Oslo 11. juni
→→Ansvarsforsikring for prosjekterende.
Hvordan unngå tap og risiko.
18. august 		
→→Arkitekten som leder for tverrfaglige
team. 28. oktober
→→Miljøvennlig materialbruk.
Oslo. 27. november
→→Eneboligen som møter fremtiden.
2. desember		
LYSKULTUR har invitert våre
medlemmer til kurs: Øk din kompetanse
innen lys og belysning!
→→Vet du hva sylindrisk belysning er?
24. april i Stavanger
og 22. oktober i Oslo
→→Smart belysning: Lysstyring og
energieffektiv belysning. 30. april
i Bergen og 23. oktober i Oslo
→→Workshop i lysberegning. 7. mai i Oslo
→→Riktig lys på arbeidsplassen. 3. juni
i Stavanger, 17. sept. i Trondheim
og 6. november i Oslo
→→Belysning i boligen. 23. mai i Oslo
DogA INVITERT TIL KURS:
→→Citizen Focused Design Challenge:
Hacking the urban environment.
15.–17. oktober
→→Lær hvordan inkluderende design
fører til innovasjon. 16.–17. oktober
EKD-NETTVERKET
I samarbeid med prosjektet Entreprenørskap i
kunst og design, drevet av KHiO:
→→Seminar 25. februar i Oslo: Etablering
for kunstnere og designere.
Ca. 110 deltakere.
→→Heldagskurs/konferanse 6. november
i Oslo: Kompetanseheving og
nettverksbygging for kunstnere
og designere.
NORSK MØBELDESIGN
OG MØBELDESIGNERE
Møbelgruppen ble etablert 13. juni i Bergen.
Gruppens leder, Morten Skjærpe Knarrum
er styremedlem i NIL.
INTERNASJONAL VIRKSOMHET
The European Council of Interior Architects
(ECIA). NILs visepresident Benedicte Arentz
er representant i ECIA. President Siv Senneset
deltok på det årlige møtet 20. september,
denne gang avholdt i London.
Visepresident og daglig leder deltok
på nordisk møte i København 16. april.
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Stipendtildelinger
OGSÅ I 2014 DELTOK
OSLOGRUPPEN I NIL PÅ
ARRANGEMENTSSIDEN
TIL OSLO ÅPNE HUS

Pernille Akselsen,
vinner av Anne Alnæs-prisen 2014

Oslo Åpne Hus skapte publikumsrekord
med 32 000 besøkende helgen
13.–14. september 2014. (Dette tilsvarer
ca. et fullsatt Ullevaal Stadion, 23 fullsatte
Operahus eller halvannet Oslo Maraton.)
I tillegg var OÅH en del av Oslo kulturnatt
fredag 12. september som fikk ca. 40 000
besøk. Til sammenligning hadde Oslo Åpne Hus
2013 «bare» 22 000 besøkende og Oslo Åpne
Hus 2011 ca. 10 000 besøk. Altså over
en tredobling på tre år!
Det er bra at så mange er interessert
i å lære om og oppleve arkitektur fra innsiden.
Likeledes er det fantastisk at så mange
stiller opp for å lære bort og åpne opp
fremragende arkitektur.

NIL-STIPEND
Styret har behandlet syv stipendsøknader på
til sammen kr 111 750. Fem prosjekter ble tildelt
midler på til sammen kr 63 750.
Morten Skjærpe Knarrum
Bergensgruppen
Bergensgruppen
Bergensgruppen
Nord-Norgegruppen
Sum

15 000
15 000
8 750
5 000
20 000
63 750

To søknader på til sammen kr 48 000
er lagt på is i påvente av avklaring
om organisering av OÅH.
ANNE ALNÆS-PRISEN
Tre aktuelle masterkandidater ble vurdert.
Juryen, NILs styre utpekte Pernille Akselsen fra
Kunst- og designhøgskolen i Bergen til vinner
med oppgaven Rom som viser vei. Et prosjekt
om wayfinding og interiørarkitektur. I tillegg til
heder og ære er Anne Alnæs-prisen
på kr 15 000.
Les mer om oppgaven: http://www.nil.no/
aktuelt/anne-alnaes’-studentpris-2014-blevunnet-av-pernille-akselsen
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Juryens begrunnelse
«Årets vinner av Anne Alnæs-prisen
på kr 15 000 er Pernille Akselsen med
Rom som viser vei. Et prosjekt om wayfinding
og interiørarkitektur.
Innholdet, substansen og selve temaet
for vinner av årets Anne Alnæs-pris utmerker
seg blant søkerne. Juryen ønsker å berømme
vinneren for valg av et aktuelt tema og mange
gode spørsmålsstillinger som oppgaven
reflekterer over.
Pernille Akselsens prosjekt Wayfinding
tar utgangspunkt i et svært aktuelt tema som
er godt teoretisk forankret. Hun har tilegnet
seg kunnskap fra miljøpsykologi og andre
beslektede fagfelt som hun benytter som
utgangspunkt for formgivningen.
Hun skaper et godt begrunnet fokus på
omgivelsene, slik at byggets oppbygging er
tydelig – med visuelle grep som fokuserer
på brukernes kognitive sanser.
Dette er en aktuell og viktig tilnærming
til interiørfaget som vi gjerne vil se mer
av i fremtiden.»

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

DAGLIG LEDER

STIPENDKOMITÉ

STYRET 2014–2015

President→Siv Senneset, Oslogruppen
Visepresident→Benedicte Arentz, Oslogruppen
Styremedlem→Terese Simonsen,
Nord-Norgegruppen
Styremedlem→Morten Skjærpe Knarrum,
Bergengruppen
Styremedlem→Petter Giske, Rogalandgruppen
(trakk seg fra styret mai 2014)
Styremedlem→Torunn Petersen, Oslogruppen
(rykket opp fra vara da Petter Giske trakk seg)
VALGKOMITÉ
→→Astrid Nordmark Dahl, Trøndelaggruppen
→→Mette Heimtun, Vestfold/Telemarkgruppen

Styret 2014–2015, 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

ÆRESMEDLEMMER

NIL har 4 æresmedlemmer: Aud Dalseg,
Aase Lørup Jørgensen, Bjørn A. Larsen
og Solveig Lønne Christiansen.

Adm. sekretær
Sara Skotte
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Fagdag, Steven Smith

Fagdag, president Siv Senneset
og Frida Boström

LANDSMØTE
Landsmøtet er foreningens øverste ledelse.
Landsmøtet ble holdt i Oslo på Quality Hotel
Expo, Fornebu 29. mars 2014.
49 medlemmer med stemmerett var tilstede
på landsmøtet med til sammen 94 fullmakter.
Totalt 143 stemmer.

Fagdag, RO&AD og visepresident Benedicte Arentz.

Faglige foredrag på fagarrangementet,
første del av dagen:
→→RO&AD (Holland), Tema bærekraft
→→KATHARINA STYREN (Norge),
Teoretisk om tjenestedesign
→→KAIA MISVÆR (Norge),
Eksempler på tjenestedesign
→→Møbeldesigneren,
NIELS GAMMELGAARD (Danmark)
→→FRIDA BOSTRÖM (Sverige),
Arkitekturens verdi
→→STEVEN SMITH (Storbritannia),
Work and the City

Arbeidsgruppen for fagarrangementet besto
av Julie Johnsen, Torunn Petersen og Jeremy
Williams og Siv Senneset. Ca. 60 stykker deltok
på fagarrangementet. Det var mye ros for
innholdet i etterkant.

Landsmøte 2014

Landsmøte, opptelling av stemmer

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
Merethe Strømmen

HEDMARK/
OPPLANDGRUPPEN
Elisabet Løvold

MØREGRUPPEN
Aslaug Marit Øyehaug

OSLOGRUPPEN
Jeanette Stene Skogstad

TRØNDELAGGRUPPEN
Vidar Laksfors

VESTFOLD/
TELEMARKGRUPPEN
Mette Heimtun

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
2013
Totalt antall
569
Ordinære medlemmer
408
Pensjonistmedlemmer
83
Studentmedlemmer
og 1. år etter mastereksamen 78

2014
579
416
77
86

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

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG
BENEDICTE ARENTZ				
Profesjonsråd for designutdanninger
ELISABETH PAUS (til oktober 2014)		
Profesjonsråd for arkitektur				
og landskapsarkitekturutdanninger
METTE HEIMTUN (fra oktober 2014)		
Profesjonsråd for arkitektur				
og landskapsarkitekturutdanninger
NINA HÆG/ELLEN LEDSTEN		
Redaksjonsmedarbeidere Arkitektur N
KAJA K. GEIRAN/MALIN SKJELLAND ERIKSEN Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt
ASLAUG MARIT ØYEHAUG				
Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund
BENTE IRMINGER 				
Stiftelsen Arkitekturmuseet
KATRINE L. WANGSMO/
JEANETTE STENE SKOGSTAD/
ANNE LINN KVALSUND				
Oslo Åpne Hus
MONA LISE LIEN				
Prosjektet Entreprenørskap i kunst og design
TERESE SIMONSEN				
I faggruppen til Nordnorsk Design				
og Arkitektursenter NODA

SIV SENNESET
President

MORTEN SKJÆRPE KNARRUM
Styremedlem

BENEDICTE ARENTZ
Visepresident

TORUNN PETERSEN
Styremedlem

TERESE SIMONSEN
Styremedlem

MONA LISE LIEN
Daglig leder
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Norske
interiørarkitekters
og møbeldesigneres
landsforening
ÅRSMELDING
2014

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

