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PROTOKOLL FRA NIL LANDSMØTE 2019         
 
Tid:  Lørdag 6. april 2019 kl. 15:00 – 19:00  
Sted:  Scandic Vulkan, Oslo 
 
 

Sak 1  
KONSTITUERING AV LANDSMØTET 
VALG AV ORDSTYRER, TELLEKORPS OG REFERENTER  
 
Sak 1/2019 
Vedtak:  
Ordstyrer: Pål Stephensen 
Tellekorps (4): Hege Roksand, Frida Yggeseth, Cathrin Tenfjord Ekornåsvåg 
Referenter (2): Birgitte Breimo, Henrikke Roll Heirung 
Signere protokollen (2): Elisabeth Paus, Elin Bashevkin 

__________________________________________________________________________________ 

 
Sak 2  
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN  
 
Varsel om å holde av datoen ble sendt i nyhetsbrev 6. november og 29. november 2018. Første 
kunngjøring av landsmøte 2019 sto i Arkitektnytt nr. 10/2018. Invitasjon til fagdag og landsmøte ble 
sendt medlemmene på e-post 5. mars. Datoen for landsmøte har ligget på kalenderen på nil.no siden 
5. november 2018. 
Sakspapirer med vedlegg er lagt på medlemssidene på nil.no og informasjon med lenker sendt alle 
medlemmer pr. e-post 8. mars. 
Ifølge vedtektenes punkt 5.1.2 skal landsmøte innkalles tre uker før møtedagen dvs. 16. mars. Med 
innkallingen skal det sendes saksliste, årsmelding, revidert regnskap for det foregående år, forslag til 
kontingent og budsjett samt valgkomiteens innstilling. Saker som ønskes realitetsbehandlet må være 
styret i hende senest en måned før landsmøtet. 
 
 
Forslag til dagsorden:  
Sak 1 Konstituering av landsmøte og valg av ordstyrer, tellekorps og referenter………………….…….……..1  
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden ………………………………………………………………………..….…....1  
Sak 3 Godkjenning av fullmakter ………………………………………………………………………………………………...…….2  
Sak 4 Styrets årsmelding for 2018 ………………………………………………………………………………………….……..…..3 
Sak 5 Årsregnskap 2018 ……………..……………………………………………………………………………………………….…..25  
Sak 6 Årsmeldinger for 2018 fra lokalgrupper og komiteer samt rapporter fra representanter .……...36  
Sak 7 Strategi og handlingsplan 2019-2021…….…..………………………………………………..………………………….38 
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Sak 8 Kontingent 2020 ………………………………………………..…………………………………………….……………….……43 
Sak 9 Budsjett 2019 ……………………………………………………………………………………………………………………......45 
Sak 10 Valg 2019 ………………………………………………………………………………………….……………………..……….….49  
Sak 11 Utvidet studentmedlemskap………………………………………………………………….. …………………….….….53  
Sak 12 Eventuell oppsigelse av tidsskriftsavtalen med NAL.………………………………………………………………54 
Sak 13 Belaste egenkapitalen ifbm jubileumsfeiringen NIL 75 år………………………………………………...……56 
Sak 14 Evaluering av kontingentfritak for lokalgruppeledere 2019……………………………….……………..…..57  
Sak 15 Medlemsundersøkelse …………………………………………………………………………………………….……………58 
 
Vedlegg: Årsmeldinger fra lokalgrupper og komiteer samt rapporter fra representanter (sak 6)………59 
 
Sak 2/2019 
Vedtak:  
Landsmøtet 2019 er lovlig satt. Forslag til dagsorden godkjennes.  
 
 
 
Sak 3  
GODKJENNING AV FULLMAKTER  
 
I følge vedtektenes punkt 5.1.7 kan fraværende medlemmer gi fullmakt til et annet stemme-
berettiget medlem. Hvert medlem kan disponere to fullmakter, med unntak av lokalgruppens 
representant som kan disponere et ubegrenset antall fullmakter.  
 
Sak 3/2019 
Vedtak:  
Fullmaktene godkjennes.  
 
 
Antall stemmeberettigede tilstede: 38   
Antall fullmakter: 27 
Antall stemmer totalt: 65 
 
 

Sak 4  
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018 

Sak 4/2019  
Vedtak:  
Styrets årsmelding for 2018 godkjennes.  
 
 

Sak 5  
ÅRSREGNSKAP 2018  
Resultatet for 2018 ble et overskudd på kr 78 679,-.   

Budsjettet for 2018 var lagt opp til å gå i balanse. Styret er godt fornøyd med resultatet. Det utøves 
en sterk kostnadskontroll i administrasjonen og NIL får maksimalt igjen for de økonomiske midlene. 
Blant annet kan nevnes at prosjektet med registreringen av innholdet i NILs årbøker går i henhold til 
plan, over driftsbudsjettet, uten at kapitalen blir belastet. 
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Sak 5/2019 
Vedtak:  
Årsregnskapet for 2018 godkjennes. 

 

 

Sak 6  
ÅRSMELDINGER FOR 2018 FRA LOKALGRUPPER OG KOMITEER SAMT RAPPORTER FRA 
REPRESENTANTER  
 
Lokalgrupperapporter 
 

Lokalgrupper  Antall medlemmer pr. 
31.12.2018 

Lokalgruppeleder 

Agdergruppen 10 Katrine W. Arnesen 

Bergensgruppen 102 Beata Brzoza 

Hedmark/Opplandgruppen 8 Ikke aktiv 

Møregruppen 18 Aslaug Marit Øyehaug 

Nord-Norgegruppen 11 Terese Simonsen 

Oslogruppen 375 Eili Frøholm Olsen 

Rogalandgruppen 23 Rikke Ørstavik 

Trøndelaggruppen 31 Karen Naalsund 

Vestfold/Telemarkgruppen 29 Marilina Arvaniti 

Ingen lokalgruppe 2  

Totalt antall medlemmer 609  
 

Møbelgruppen i NIL  Tuva Rivedal Tjugen                 

GIG, Gamle interiørarkitekters 
gruppe 

24 Aud Dalseg og Benedicte Aars-
Nicolaysen 

 
Hedmark-/Opplandgruppen er i hvilemodus, de medlemmene som ønsker det, er tilknyttet 
Oslogruppen inntil videre. 
 

NILs komiteer  

Etisk komité – kort rapport i styrets årsmelding, side 5 
Komiteen for dokumentasjon og vitenskapelig omtale – kort rapport i styrets årsmelding, side 6 
Konkurransekomiteen - kort rapport i styrets årsmelding, side 6 
Opptakskomiteen for interiørarkitekter – kort rapport i styrets årsmelding, side 6 
Profesjonskomiteen – kort rapport i styrets årsmelding, side 6 
Utdanningskomiteen – kort rapport i styrets årsmelding, side 7 
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NILs representasjon i styrer, råd og utvalg               rapport vedlagt 

Torunn Petersen Kontaktperson internasjonalt                                        x 
Lene Utbjoe  Nasjonalt fagråd for designutdanning                          x 
Mona Lise Lien Nasjonalt råd for arkitektur- og landskapsarkitektur x 
Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen 
og Elisabeth Våpenstad-Rånes 

Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N                           x 

Malin Skjelland Eriksen, Siv Senneset Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt                              
Aslaug Marit Øyehaug Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund                                  x 
Bente Irminger Stiftelsen Arkitekturmuseet                                             x 
Terese Simonsen I faggruppen til Nordnorsk Design- og     

Arkitektursenter (NODA)                                                  x 
Elin Vang Kristiansen Norsk forening for ergonomi og human factors     

(NEHF)                                                                                  x 
Sara Skotte Oslo Arkitekturtriennale (OAT)                                        x 
Espen Arnesen, Anne Berentsen, 
Martha Langset, Per Otto Simensen 
(vara) 

Statens Kunstnerstipend (SKS), stipendkomiteen          
for interiørarkitekter, SKS-INARK 

Bjørg Aabø Statens Kunstnerstipend (SKS), stipendkomiteen          
for andre kunstnergrupper, SKS-ANKUN                        x 

 
 
Sak 6/2019 
Vedtak:  
Årsmeldingene for 2018 fra lokalgrupper og komiteer, samt rapporter fra representanter godkjennes. 
 
 
 

Sak 7  
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2019-2021  
 
Vedlagt følger styrets forslag til Strategi og handlingsplan 2019-2021. 

Planen er en videreført og fornyet versjon av Strategi og handlingsplan 2017-2019. 

Sak 7/2019 
Vedtak:  
Landsmøtet godkjenner Strategi og handlingsplan 2019-2021. 
Landsmøte er godt fornøyd med gjennomføringen av Strategi og handlingsplan 2017-2019.  
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Sak 8  
KONTINGENT 2020 
Styret innstiller på å kontingenten for 2020 økes i tråd med utviklingen i konsumprisindeks fra SSB, 
tilsvarende ca. 3%. 

Sak 8/2019 
Vedtak:  
Kontingenten for 2020 økes i tråd med utviklingen i konsumprisindeks fra SSB, tilsvarende ca. 3%. 
 

 
     

Medlemskap 2019 2020    

Ordinært medlemskap 
3390 3490    

Ved medlemskap i AFAG reduseres 
kontingenten med kr. 650 2740 2840    

 + lokalgruppekontingent        
 + obligatorisk abonnement        

Kontingent 2. år etter mastereksamen  
2040 2100    

Ved medlemskap i AFAG reduseres 
kontingenten med kr. 650 1390 1450    

 + lokalgruppekontingent        
 + Obligatorisk abonnement        

*Pensjonister 
520 535    

 + lokalgruppekontingent        
 + Obligatorisk abonnement        

Uføretrygdede  
520 535    

 + Obligatorisk abonnement        

 1. år etter mastereksamen (1 ½ år)  
320 330    

 + lokalgruppekontingent        
Studentmedlemmer. Betaler ikke 
lokalgruppekontingent. 320 330    
Tidsskriftsabonnement er ikke obligatorisk 
for studenter og 1. år etter 
mastereksamen        
Arkitektnytt (pris i 2020 fastsettes av NAL i 
desember 2019)  700  ?    
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Arkitektur N (pris i 2020 fastsettes av NAL i 
desember 2019)  940  ?    
      
*Man betaler pensjonistpris fra det året 
man fyller 67 år. De som slutter før, eller 
går av med AFP og har svært lav inntekt, 
kan søke om redusert kontingent.      

 

 

Sak 9  
BUDSJETT 2019 OG PROGNOSE 
 
Budsjettet som ble vedtatt av styret 29. november 2018 viser et underskudd på ca. kr 100 000,-.  
 
Kr 50 000,- av dette utgjør prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, 
på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK). 
Landsmøte 2017 vedtok at prosjektet er prioritert og kan belastes egenkapitalen. 

Det er videre satt av kr 20 000,- til Arendalsuka 2019. Samarbeidspartnerne i Arkitekturgata 2018 har 
besluttet at arkitekturfeltet ikke skal delta i 2019, denne utgiften faller dermed bort. 

Det er også budsjettert med kr 30 000,- i tap på fordringer, de siste årene har NIL ikke hatt tap på 
fordringer.  

 

Prognose pr. 14. mars 2019 

Dessverre opplever NIL svikt i annonsesalget i 2019. Pr. i dag, 14. mars mangler ca. kr 440 000 i 
forhold til budsjett. Annonsesalget avsluttes i begynnelsen av april, vi håper fortsatt på å få inn flere 
salg. 

NIL er takknemlig for alle innspill som kan føre til nye annonsører. Alt hjelper – send 
kontaktinformasjon til nil@nil.no - og oppfordre leverandører til å annonsere i NILs årbok. 

Daglig leder informerte om at siste rapport fra annonsesalget fredag 5. april var at man lå ca.              
kr 135 000,- bak budsjett. 
 

Sak 9/2019  
Vedtak:  
Budsjettet for 2019 godkjennes, men landsmøte ber styret gjøre det som er mulig for å redusere 
underskuddet og allikevel opprettholde vanlig drift. 

 

 

 

 

mailto:nil@nil.no
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Sak 10  
VALG 2019 - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN  
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER TIL NYTT STYRE  
President – valgperiode 1 år:  Monica Døhlie Heck  
Styremedlem – valgperiode 2 år:         Lene Pettersen Utbjoe – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Fredrik Torsteinsen – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Urd Schjetne - Ny i styret 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Henrikke Roll Heirung – Ny i styret 
Varamedlem – valgperiode 1 år: Beata Brzoza – Ny i styret 

 
President – valgperiode 1 år: Monica Døhlie Heck - Oslogruppen 

Monica har sittet som visepresident i ett år og styremedlem siden 2017.  Hun 
kjenner godt til arbeidet som president og stiller til valg. 

 

 

 

Styremedlem – valgperiode 2 år: har sittet i 2 år + 1 år: Fredrik Torsteinsen - Oslogruppen 

Fredrik er ikke på valg og fortsetter 1 år til med arbeid for møbeldesign i 
styresammenheng.  

 

 
 

Styremedlem – valgperiode 2 år: har sittet i 1 år: Lene Pettersen Utbjoe - Bergensgruppen 

Lene er ikke på valg og fortsetter 1 år. 

 
 

 

 

 

Nytt styremedlem – valgperiode 2 år: Urd Schjetne - Trøndelaggruppen                        

Urd er ansatt i arkitektkontoret tegn_3 i Trondheim som teamleder for interiør og 
jobber primært med utvikling og analyse. 
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Nytt styremedlem – valgperiode 2 år: Henrikke Roll Heirung - Oslogruppen                         

Henrikke er ansatt i Lund+Slaatto Arkitekter, bosatt i Oslo.  
 
 
 
 
 
 

 
Nytt varamedlem – valgperiode 1 år: Beata Brzoza - Bergensgruppen                      

Beata er ansatt i OG ARKITEKTER, bosatt i Bergen 

 

 

 
 

Valgkomitéen innstiller Urd Schjetne, Henrikke Roll Heirung og Beata Brzoza til det nye styret, 
sammen med Fredrik Torsteinsen, Lene Utbjoe og Monica Døhlie Heck som president. Det nye styret 
får dermed god geografisk spredning og bredde på kompetanse og erfaring.  

 
Sak 10/2019: 1 Styret  
Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.  
Vedtatt ved akklamasjon. 
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV NYE KOMITÉMEDLEMMER: 
 
PROFESJONSKOMITEEN  
Valgkomiteen innstiller Gerd Solveig Leiros, Ballangen, til nytt medlem i profesjonskomiteen.  
 
STIPENDKOMITEEN FOR STATENS KUNSTNERSTIPEND (SKS-INARK) 
Valgkomiteen innstiller Linge Grindheim til nytt varamedlem i stipendkomiteen SKS-INARK.  
 
KONKURRANSEKOMITEEN  
Valgkomiteen innstiller Marie Hovengen Møller til nytt medlem i konkurransekomiteen.  
 
 
Sak 10/2019: 2 komitémedlemmer  
Vedtak: Gerd Solveig Leiros velges inn i profesjonskomiteen. 
Linge Grindheim velges som varamedlem i stipendkomiteen SKS-INARK. 
Marie Hovengen Møller velges som medlem i konkurransekomiteen. 
Vedtatt ved akklamasjon. 
 
VALGKOMITÉ 2019 
Valgkomitéen i 2019 har bestått av Siv Senneset, Benedicte Arentz, Mette Heimtun og Terese 
Simonsen. 
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Sak 10/2019: 3 valgkomiteen  
Vedtak: Terese Simonsen i Nord-Norgegruppen gjenvelges, Torunn Petersen i Oslogruppen og 
Annetin Hurum i Agdergruppen velges inn som nye medlemmer i valgkomiteen. 
Vedtatt ved akklamasjon. 
 
REVISOR 2019  
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av BDO AS.   

Sak 10/2019: 4 revisor  
Vedtak: BDO AS velges som revisor. 
Vedtatt ved akklamasjon. 

__________________________________________________________________________________ 

SAMMENSETNING AV NILs KOMITEER ETTER VALGET 2019 

Etisk komite 
Kirsti Skulberg (leder) 
Morten Haneseth 
Hege Roksand 
Camilla Dahl 
 
Komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale 
Hilde Mortvedt (leder) 
Benedicte Aars-Nicolaysen 
Ellen Klingenberg 
Pernille Akselsen 
 
Konkurransekomitéen 
Elin Bashevkin (leder) 
Anne Berentsen 
Petter Abrahamsen 
Marie Hovengen Møller (ny 2019) 
 
Opptakskomiteen for interiørarkitekter 
Anne Cecilie Hopstock (leder) 
Bente Opdal 
Hanne Margrethe Hjermann 
Ingrid Løvstad  
    
Opptakskomiteen for møbeldesignere  
Atle Tveit (leder) 
Espen Arnesen 
Anders Berg 
Cathrine Torhaug 
Fredrik Torsteinsen 
 
Profesjonskomiteen 
Bjørg Eva Røssaak (leder) 
Runa Klock 
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Sara Cavalheiro 
Gerd Solveig Leiros (ny 2019)  
Ingunn Skulbru (vara) 
 

Utdanningskomiteen 
Elisabeth Paus (leder) 
Eli-Kirstin Eide 
Inger Holmøy   
Petter Abrahamsen 
Linda Lien  
Toni Kauppila (observatør) 
 

Stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend (SKS-INARK) 
Espen Arnesen 
Anne Berentsen  
Marta Langset  
Linge Grindheim (vara) (ny 2019)   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Sak 11  
UTVIDET STUDENTMEDLEMSKAP I NIL 
NIL ønsker å gi interiørarkitekter og møbeldesignere med avlagt bachelorgrad mulighet for utvidet 
studentmedlemskap i inntil 3,5 år: 

1. I perioden fra studenten har avsluttet sin bachelor til de har fått tilstrekkelig yrkeserfaring  
(1 ½ års yrkeserfaring pr. år manglende utdanning) til å søke om NIL-medlemskap på særskilt 
grunnlag med portofolio. 

2. Ved pause i studiene for å opparbeide seg arbeidserfaring i eller mellom BA- og MA-studiet. 
 
Vedtektsendring; krever 2/3 flertall. 
 
Bakgrunn 
Med dagens regelverk i NIL utestenger vi i dag en betydelig andel fagutøvere som ville hatt stor glede 
og nytte av det faglige nettverket NIL tilbyr og som kan bidra til å heve kompetansen deres og gi 
tilgang til relevant praksis, kurs osv.  
Dette innebærer en ekskludering fra NIL og et frafall av dyktige og aktive utøvere. Foreningen har 
behov for å øke sin medlemsmasse for fortsatt å ha tyngde som profesjonenes talerør vis á vis 
myndigheter, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Ved å tilby et utvidet studentmedlemskap som 
skissert over, øker sannsynligheten for at antallet ordinære medlemmer vil øke over tid. 

• Ikke alle som ønsker det kommer inn på masterstudiet 
Det er stor konkurranse om mastergradsplassene ved Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet 
i Bergen (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen).  Interiørarkitekter og møbeldesignere 
konkurrer med søkere fra utlandet og med studenter fra Visuell kommunikasjon og Klær og 
kostyme. Det er for få masterplasser i forhold til antallet som ønsker å ta en MA-grad.   
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• Høyskolen Kristiania uteksaminerer inntil 50 studenter med BA-grad i interiørarkitektur pr. 
år  
Skolen er godkjent som høgskole og startet BA-studiet i interiørarkitektur høsten 2013.   
Skolen har fått godkjenning til å utvikle MA-studium i design med 30 plasser, antakelig vil 10 
av disse tilfalle interiørarkitektur med oppstart i 2021.       

 
Sak 11/2019 
Vedtak:  
NIL innfører utvidet studentmedlemskap i inntil 3,5 år med virkning fra 1. januar 2020, for 
interiørarkitekter og møbeldesignere med avlagt bachelorgrad: 

1. I perioden fra studenten har avsluttet sin bachelor til de har fått tilstrekkelig yrkeserfaring 
(1 ½ års yrkeserfaring pr. år manglende utdanning) til å søke om NIL-medlemskap på særskilt 
grunnlag med portofolio. 

2. Ved pause i studiene for å opparbeide seg arbeidserfaring i eller mellom BA- og MA-studiet. 
 
Vedtatt ved akklamasjon. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Sak 12  
EVENTUELL OPPSIGELSE AV TIDSSKRIFTSAVTALEN MED NAL 
NIL (og NLA) har gjennom mange år hatt en tidsskriftsavtale med NAL som regulerer utgivelsen av 
tidsskriftene Arkitektnytt (11 utgivelser pr. år) og Arkitektur N (6 utgivelser pr. år). Tidsskriftsavtalen 
ble siste gang signert i 2013. I juni 2016 sendte NIL et brev med ønske om reforhandling av avtalen. 
NIL har to organisasjonssider til rådighet i hver utgivelse av Arkitektnytt.  

Styret opplever at det har vært en positiv utvikling og fornyelse av tidsskriftene de senere år. 
 
Tall 
NLA og NIL overførte i 2018 tilsammen kr 1 853 718,- til NAL i abonnementsinntekter. 
I tillegg kommer annonseinntektene NAL innkasserer. NAL ønsker ikke å oppgi annonseinntektene. 
Med 11 utgivelser av Arkitektnytt og 6 utgivelser av Arkitektur N pr. år, utgjør dette en betydelig 
inntekt for NAL. Vi kan anta at annonseinntektene er sensitive ifht antall abonnenter og at alle 
arkitekturfagene er mottakere av tidsskriftene. 

NAL betaler honorar til de redaksjonelle medarbeiderne fra NLA og NIL: totalt ca. kr. 290 000,-. 

Abonnementene er pr. i dag obligatoriske for medlemmer i NIL. Studenter og 1. år etter MA er 
unntatt. 

Bakgrunn for en eventuell oppsigelse av avtalen 
Administrasjonen i NIL blir ofte kontaktet av medlemmer som ikke ønsker å abonnere på 
tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. Mange har meldt seg ut av NIL som følge av de 
obligatoriske abonnementene. Vi ser i økende grad at aktive yrkesutøvere melder seg ut med 
begrunnelse i at de ikke ønsker tidsskriftene. 

Forhandling med NAL 
Styret og daglig leder har siden juni 2016 jobbet med reforhandling av tidsskriftsavtalen. I januar 
2019 sendte NLA og NIL et felles forhandlingsbrev til NAL med ønsker om endringer i avtalen: 
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1. Abonnement på Arkitektur N blir valgfritt både for ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer. 
 
For å øke sannsynligheten for at pensjonistene vil abonnere, bør abonnementet koste halv pris for 
dem, slik som for studentene – og avtalen inngås direkte med NAL. 
 

2. Medlemmer som er innvilget redusert medlemskontingent av NLA eller NIL, får tilsvarende reduksjon i 
abonnementsprisen (på begge bladene). NIL og NLA overfører det fakturerte beløpet til NAL. 
 

3. Økt andel stoff om landskapsarkitektur og interiørarkitektur til ca. 20 – 25% på hver, til sammen ca. 
50%, arkitektur ca. 50%. Selvsagt med overlapp mellom fagene, men som en rettesnor. 
 

4. NLA og NIL mottar hver et administrasjonsgebyr på kr 100 000,- per år for administrativt arbeid med 
innkreving av abonnementskostnader. Pengene overføres fra NAL i november hvert år. 
 

5. Det bør være større forskjell på pris i løssalg/ikke medlemspris og abonnementspris. Punktet gjelder 
begge tidsskrifter. 

NAL har ikke vist noe ønske om å imøtekomme de fremsatte ønskene – og styret legger saken frem 
for landsmøte for en beslutning om videre håndtering. 

 

Tidsskriftenes betydning og samarbeid med NAL 
Styret ser stor verdi i at NILs medlemmer har ett medlemsblad knyttet til sitt medlemskap, som 
styrker deres kunnskap om faget og nyheter innen arkitektur. Ved å si opp tidsskriftsavtalen vil dette 
få direkte innvirkning på NALs økonomi, noe som igjen vil true bladenes eksistens. Med dette ser 
styret en utfordring i at også samarbeidsklimaet med NAL kan bli dårlig. 

Det er fullt mulig å abonnere på begge bladene uten å være medlem i organisasjonene, men 
antakelig vil mengden interiør- og møbelstoff reduseres hvis ikke abonnementene er obligatoriske 
for medlemmene i NIL. 

 
Sak 12/2019 
Forslag til vedtak:  
Landsmøtet gir styret mandat til å eventuelt si opp tidsskriftsavtalen med NAL. 
Styret skal arbeide for å ivareta et godt samarbeidsklima med NAL. 
________ 
 
Fra diskusjonen; Digitalisering for å få ned papiravfall + kostnad ved trykk/distribusjon tas med inn i 
dialogen.  
Antall stemmer på avstemningstidspunktet: 62  
 
To alternative vedtak ble fremmet i tillegg til opprinnelig ordlyd. 
 
 
Alternative forslag til vedtak  
 

1. Sak 12/2019 Alternativ 1 forslag til vedtak:  
Styret skal arbeide for å ivareta et godt samarbeidsklima med NAL. 
Landsmøtet gir styret mandat til å si opp tidsskriftsavtalen med NAL, hvis ikke NAL er 
imøtekommende i reforhandlingen av ønskede endringer. 
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2. Sak 12/2019 Alternativ 2 forslag til vedtak:  
Styret skal arbeide for å ivareta et godt samarbeidsklima med NAL. 
Landsmøtet gir styret mandat til å eventuelt si opp tidsskriftsavtalen med NAL, hvis ikke NAL er 
imøtekommende i reforhandlingen av ønskede endringer. 

 
Alternativt forslag 1 og 2 stilt opp mot hverandre: 57 for alternativ 1 / 5 for alternativ 2 

Opprinnelig forslag stilt opp mot Alternativt forslag 1: 56 for alternativ 1 / 5 for originalt vedtak / 1 
blank 

 
Sak 12/2019 
Vedtak: Alternativt forslag 1 (ny ordlyd). 
 
Styret skal arbeide for å ivareta et godt samarbeidsklima med NAL. 
Landsmøtet gir styret mandat til å si opp tidsskriftsavtalen med NAL, hvis ikke NAL er 
imøtekommende i reforhandlingen av ønskede endringer. 

 
 
 
Sak 13  
BELASTE EGENKAPITALEN IFBM JUBILEUMSFEIRINGEN NIL 75 ÅR? 

I mai 2020 er det 75 år siden IAF / NIL ble stiftet.  

Styret ønsker å markere 75-årsjubileumet med utgivelse av en jubileumsårbok, utnevnelse av 
æresmedlemmer og en jubileumsfest.  

1. Jubileumsårbok 
I innledning av jubileet planlegges det en utvidet utgave av NILs årbok. Ved siden av det vanlige 
redaksjonelle stoffet har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å utrede 
redaksjonelt stoff som har jubileet som omdreiningspunkt. 

Konkrete forslag som ligger på bordet er engasjement av fagskribenter for å utarbeide tekst og 
bildemateriale som kaster lys over sider ved fagenes status og historie som er lite dokumentert. Et 
eksempel er at det undersøkes mulighet til å engasjere en fagskribent til å skrive en artikkel om 
Marie Karsten, kvinnen som er blant de første som ble betegnet som interiørarkitekt her i landet. 
Ved siden av den generelle interessen som tekst og bildematerialet har for NILs egne medlemmer, er 
formålet med produksjonen å bidra til en økt forståelse for interiørarkitektur og møbeldesign både 
for forskningsinstitusjoner, myndigheter og andre beslutningstakere - og i arkitekturfeltet generelt. 

Styret ser jubileet som en anledning til å bygge opp under det dokumentasjonsarbeidet som har blitt 
ansett som en viktig del i å fremme fagene som viktige elementer i samfunnet både i et historisk og 
samtidig perspektiv. Styret mener derfor at produksjon av tekst og bildedokumentasjon som bidrar til 
dette, i sammenheng med 75-års jubileet, både representerer en feiring av historien, så vel som en 
investering for fremtiden i å synliggjøre fagene. Engasjement av skribenter og redaksjonelle 
bidragsytere som kan levere materiale som holder et høyt faglig nivå krever ressurser som ikke finnes 
i foreningens driftsbudsjetter. Styret ber landsmøte om aksept for å belaste egenkapitalen med inntil 
kr 250 000 i forbindelse med produksjon av tekst og bildemateriale til jubileumsårboken. 
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Sak 13-1/2019 
Vedtak:  
Landsmøtet ønsker at foreningens 75-årsjubileum etter stiftelsen 29. mai 1945 markeres med 
utgivelse av en jubileumsårbok. Styret gis tillatelse til å belaste sikringsfondet i egenkapitalen med 
inntil kr 250 000 i forbindelse med produksjon av tekst og bildemateriale til boken. 

 

2. Jubileumsmarkering 
Erfaringen fra 70-årsjubileet i 2015 tilsier at NIL ikke klarer å dekke inn kostnadene for de øvrige 
aktivitetene som planlegges i sammenheng med jubileet over driftsbudsjettet. Styret ber landsmøte 
om aksept på å belaste egenkapitalen med inntil kr 100 000 i forbindelse med markering av 75-
årsjubileet. 

Sak 13-2/2019 
Vedtak:  
Landsmøtet ønsker at foreningens 75-årsjubileum etter stiftelsen 29. mai 1945 markeres med 
utnevnelse av æresmedlemmer og en jubileumsfest. Styret gis tillatelse til å belaste egenkapitalen 
med inntil kr 100 000 i forbindelse med markering av jubileet. 

 

 

Sak 14  
Evaluering av kontingentfritak for lokalgruppeledere 
 
Landsmøte 2016 vedtok en prøveordning hvor lokalgruppeledere i lokalgrupper med tilstrekkelig 
aktivitet skulle motta kompensasjon i form av fritak fra kontingent det påfølgende året. 
 
Ordningen skal evalueres av landsmøte og avgjørelse tas om ordningen skal videreføres. 

 
Tall 
I 2017 fikk fem (5) lokalgruppeledere fritak  
I 2018 fikk syv (7) lokalgruppeledere fritak 
I 2019 fikk åtte (8) lokalgruppeledere fritak 
 
Vedtak:  
Ordningen med fritak for kontingent for lokalgruppeledere basert på tilstrekkelig aktivitet 
videreføres. 

Sak 10/2016 Kompensasjon til lokalgruppeledere  
Sak 10/2016 Vedtak:  
Lokalgruppeledere i NIL fritas for kontingent. Dette gjelder både NIL-kontingent og lokalgruppekontingent.  
For at fritak fra kontingent skal tre i kraft, må det være avholdt/gjennomført minst 4 lokalgruppemøter eller 
andre arrangementer i året.  
Administrasjonen vurderer aktiviteten foregående år, før evt. fritak innvilges ved kontingentfakturering i januar.  
Fritaket vil gjelde fra januar 2017.  
Ordningen skal evalueres etter to år.  
__  
Vedtatt ved akklamasjon.  
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Lokalgruppeledere i NIL fritas for kontingent. Dette gjelder både NIL-kontingent og 
lokalgruppekontingent. 

For at fritak fra kontingent skal tre i kraft må det være avholdt/gjennomført minst fire (4) 
lokalgruppemøter eller andre medlemsarrangementer i året. Styremøter i lokalgruppen regnes ikke 
som medlemsaktivitet. 

Administrasjonen vurderer aktiviteten foregående år, før evt. fritak innvilges ved 
kontingentfakturering i januar. 
 

 
Sak 15 / Til informasjon 
MEDLEMSUNDERSØKELSE 2019, bakgrunn, tanker og resultat 
Styret og administrasjonen har utviklet en enkel medlemsundersøkelse som er tenkt gjennomført 
hvert år fremover for å følge endringer i medlemmenes situasjon – og eventuelt kunne sette inn 
tiltak som kan bedre fagutøvernes virke og posisjon. 

Det skal ikke ta mer enn 5-6 minutter å svare på undersøkelsen. Svarene er anonyme. 
 
Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av programmet MonkeySurvey og interne krefter, så 
kostnadene er meget begrenset. 

Funnene i årets undersøkelse blir presentert på landsmøtet. 
 

Vedtak:  
Landsmøtet tar presentasjonen til etterretning. 

 

 

 
 

Signert dato: 09.04.2019 

 

 

______________________________________      _______________________________________ 

Elisabeth Paus                         Elin Bashevkin 
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