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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 200 000 i forbindelse med 
produksjon av tekst og bildemateriale til jubileumsårboken. 

 

Sak 13-1/2019 
Forslag til 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 
Forslag til 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. 


