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Invitasjon:  
Møbeldesign- og interiørarkitekturprosjekter til  
 
 
 
 
 
Leveringsfrist: 13. januar 2021 (tips: levér tidlig) 
 
NILs årbøker er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen     
innen interiørarkitektur og møbeldesign i Norge.  
Årboken trykkes i 3 000 eksemplarer og distribueres til beslutningstakere og 
påvirkere i hele Norge. Fra og med 2020 presenteres innholdet i NILs årbøker 
på egen nettside: interiørogmøbler.no Oppslagene pr. artikkel / prosjekt er 
identisk som i den trykte utgaven og kan deles på forskjellige medier.  
I tillegg registreres innholdet i årbøkene i NAL-bibliotekets artikkeldatabase ned 
på forfatter-, prosjekt- og artikkelnivå, slik at dokumentasjonen sikres og gjøres    
tilgjengelig som kildemateriale for forskning og informasjon om norsk  
interiørarkitektur og møbeldesign. 
 
Komplette pdf-filer av de siste årenes utgivelser ligger tilgjengelig i årbokarkiv på nettsiden interiørogmøbler.no   
 
NILs årbokprosjektdatabase brukes som idédatabase for stoff til Arkitektur N. 
 
Kriterier som legges til grunn for valg av prosjekter  

• Prosjektet må være ferdigstilt før nyttår 
• Møbler/produkter: Det er åpent for innsendelse av møbler/produkter som er i skala 1:1  

(minimum prototype/bilder av denne). Møbeldesignere må selv ta ansvar for å beskytte designet. 
• Vi ønsker fokus på prosessen fra oppstart til ferdig prosjekt/produkt dokumentert med begrunnelser, 

bilder og tegninger  
 

• Én tekstboks med plass for 2 400 tegn til å presentere prosjektet. Stikkord for innhold i beskrivelsen: 
- Bakgrunn/historie  
- Prosess  
- Ferdig prosjekt/produkt 
- Samarbeid/grensesnitt mot andre prosjekterende 
- Konsept/helhetlig opplevelse 
- Funksjon/vise hvordan løsningen er design for alle (UU)/brukertilpasning 
- Estetisk uttrykk / sanseinntrykk / romopplevelse 
- Bærekraft i forhold til levetid, materialvalg, produksjon og destruksjon 
- Nytenkning 

• Husk at juryen kun vurderer innsendt materiale, forviss deg om at det innsendte materialet 
dokumenterer prosjektet/produktet godt nok! 
 

Kriterier for valg av signalprosjekter 
• Prosjektet/produktet skal utmerke seg i forhold til de øvrige utvalgte prosjektene og kriteriene 

ovenfor 
• Det stilles store krav til dokumentasjon: Herunder plantegninger, snitt, evt. detaljer eller skisser 
• Prosessen skal beskrives  
• Juryen foreslår signalprosjekter 
• Redaksjonen kvalitetssikrer utvalg av signalprosjekter opp mot prosjektleder og jury 

Redaksjon 
Orfeus Publishing 

Layout 
Halvor Bodin 

Jury 
• Inger Schjoldager (red.) 
• Fredrik Torsteinsen MNIL 
• Kaja Kosonen Geiran MNIL 
• Malin Skjelland Eriksen MNIL 
• Ane Wierli Nilsen MNIL 
• Studentmedlem, 2. år MA ved 

Universitetet i Bergen/KMD,  
Janne Seljelid  
 

Prosjektleder 
Mona Lise Lien, daglig leder 

 

https://interiorogmobler.no/
https://interiorogmobler.no/


 

Side 2 
 

I NILs årbok INTERIØR&MØBLER ønsker vi å fremheve interiørarkitektur- og møbelfaget fra et faglig ståsted. 
Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive det vi ser på bilder og plantegninger. Leseren skal 
kunne forstå hvorfor de ulike valgene er gjort (prosessbeskrivelse). Informasjon om samarbeid med andre 
faggrupper er interessant. Vi ønsker at dere legger ved planløsninger til interiørprosjektene. 

 
Hvem kan legge inn prosjekter? 
Kun NIL-medlemmer (ikke studentmedlemmer) kan legge inn prosjekter. Medlemmer som har gjennomført et 
prosjekt for en annen arbeidsgiver enn nåværende, må avklare tekst og bilder med tidligere arbeidsgiver. 
Du må bekrefte at juridisk eier av prosjektet har godkjent innsendelsen. 
 
Prosjekter registreres via www.nil.no 
Brukerveiledning er vedlagt eposten, men kan også lastes ned fra prosjektsiden. Alle stjernemerkede felter * 
må fylles ut. Det samme gjelder tekstfeltene, også for møbeldesignere. Husk at tekst, bilder og tegninger (NB! 
Lavoppløselige!) må gi juryen tilstrekkelig informasjon til å vurdere prosjektene på en faglig forsvarlig måte. 
 
To-stegs innlegging 
Når du mottar bekreftelse på at prosjektet ditt er valgt ut til å komme i årboken, blir du bedt om høyoppløselige 
bilder, å utdype tekstene, lage informative billedtekster og fylle ut nødvendig informasjon om fotograf, 
medarbeidere osv. Kunden må ha gitt tillatelse til bruk av prosjektet i årboken, publisering av bilder og tekster 
på nett - og i NILs videreformidling av årboken. Det samme gjelder fotografen. 
 
Stor spredning 
Det er viktig å vise fagets mangfold og bredde, vi oppfordrer derfor medlemmer fra hele landet og med alle 
typer prosjekter til å bidra. 
Juryen vil ha spredning på prosjekttyper og geografi med i sine vurderinger i fase 2 av juryeringen.  
 
Fremdriftsplan 
18. november:   Invitasjon til deltakelse med prosjekter  
13. januar:   Frist for innlevering av prosjekt 
4. februar:  Jurymøte og deretter tilbakemelding til de som får presentert prosjekt i årboken 
2. mars:    Frist for innlevering av endelig materiell på prosjektene: Tekster, bilder, tegninger 
Slutten av august:   Lansering av årboken 
 
Hvordan juryen for valg av prosjekter settes sammen 

• Jurymedlemmene utpekes av NILs styre 
• Man kan spille inn sitt kandidatur til å sitte i juryen  
• Antall jurymedlemmer: 6 totalt 
• Sammensetning redaksjon/forlag kontra fag: 1 fra redaksjon og 5 faglige, hvorav ett studentmedlem 

(min. 3.-års BA-student) 
• Geografi: Etterstrebe geografisk spredning 
• Møbeldesign kontra interiør: Minst 1 møbeldesigner 
• Virketid / kontinuitet: 2 år med mulighet for nyvalg, det er viktig med overlapp  
• Det er lov å sende inn prosjekter selv om man er i juryen. Jurymedlemmer kan ikke juryere egne 

prosjekter / må melde seg inhabil og forlate møtet når prosjektet vurderes.  
 

Vi venter spent på DITT prosjekt! 

Benytt brukerveiledning for innlegging av prosjekter til NILs årbok.                                        
Prosjektportalen ble endret i 2017 og innleggingen er enkel. 

«NØD-telefon» 23 33 24 64 eller 97 17 62 30 

http://www.nil.no/
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