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Sak 4/2018 NILs årsmelding 2017
1. LANDSMØTET 2017
Landsmøtet ble holdt på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Hausmannsgate 16 i Oslo 29. april
2017.
31 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 13 fullmakter.
Totalt 44 stemmer.

1.1 Valg 2017
Styrets sammensetting 2017 – 2018
President – valgperiode 1 år:
Styremedlem – valgperiode 2 år:
Styremedlem – valgperiode 2 år:
Styremedlem – valgperiode 2 år:
Styremedlem – valgperiode 2 år:
Varamedlem – valgperiode 1 år:

Torunn Petersen
Inger Holmøy – 1 år igjen
Fredrik Torsteinsen – 1 år igjen
Hans Christian Elverhøi Thomassen
Monica Døhlie Heck
Susan Klein-Holmen

Nye komitémedlemmer
Opptakskomiteen for interiørarkitekter
Anne Cecilie Hopstock
Utdanningskomiteen
Linda Lien (for Høyskolen Kristiania)
Stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend (SKS-INARK)
Marta Langset
Revisor 2017
Gjenvalg av revisor fra BDO AS.
Valgkomité 2017 – 2018
Mette Heimtun
- Vestfold/Telemarkgruppen
Siv Senneset
- Oslogruppen
Benedicte Arentz
- Oslogruppen
Terese Simonsen
- Nord-Norgegruppen

1.2 Kontingenter 2018
Ordinære medlemmer

3 390

Medlemmer som også er medlem i AFAG

2 740

Pensjonister

520

Studenter

320

Første år etter mastereksamen

320
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Andre år etter mastereksamen

2 040

Andre år etter mastereksamen som også er medlem i AFAG

1 390

I tillegg kommer obligatorisk abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N
Pris blader for alle (studenter og 1. år etter mastereksamen har ikke obligatorisk
abonnement)
Arkitektnytt

686

Arkitektur N

920

Lokalforeningskontingent: Oslogruppen (kr. 100), Vestfold/Telemark (kr. 200), Bergen (kr. 200) og
Møregruppen (kr. 200) og GIG (kr. 500)

1.3 Fagdag 2017: "Under glansbildet - interiørarkitektur med samfunnsansvar"
Fagdagen ble avholdt på DOGA, lørdag 29. april, på formiddagen før landsmøte.
Det var 56 på deltakerlisten inkl. sponsorer.
Det var et interessant tema for dagen og dyktige foredragsholdere som belyste det fra forskjellige ståsted.
Flere MNIL burde få med seg NILs fagdag.
Brukermedvirkning som verktøy for interiørfagets
samfunnsbetydning Bianca Hermansen (DK), LEGO:
Co-creation: Hvorfor, hva og hvordan. Co-creation og
interiør hos LEGO. Grunnleggende metode og eksempler.
Verdiskapning i prosessen og empowerment av brukene.
Jana Sommer (DE), Die Baupiloten: Presenterer Die
Baupilotens metode "Architecture is participation": How
can participation reinvent built spaces? What does
participation mean for new architectural projects? What
can participation do for identification with the built
environment? How do built spaces emerge from the
desires of the users?
___
Utdanningen interiørarkitektur i framtiden. Hvordan skal
fremtidens interiørarkitekter og møbeldesignere bidra til
positiv samfunnsutvikling? Hopstock leder en samtale
mellom høyskolene.
___
Studio Kaels: Situasjonsdesign / prosjektbasert
møbeldesign Interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL
Morten Kaels forteller om møbler og folkehelse.
Tegn_3: Mulighetsstudie i Regjeringskvartalet Interiørarkitekt MNIL Urd Schjetne forteller.
Makers’ hub v/ Else Marie Abrahamsen om idealistisk interiørarkitektur Samfunnsengasjement og
brukermedvirkning.
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2 ORGANISASJON
2.1 NILs styre
Torunn Petersen, president
Hans Christian Elverhøi Thomassen, visepresident
Inger Holmøy, styremedlem
Fredrik Torsteinsen, styremedlem
Monica Døhlie Heck, styremedlem
Susan Klein-Holmen, varamedlem

2.2 Administrasjon

Mona Lise Lien, daglig leder
Sara Skotte, administrasjonssekretær (50% stilling)
Eva Lybæk, regnskapsfører (5% stilling)

2.3 Komiteer
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

2.3.1 Etisk komite
•
•
•
•

Hege Roksand (leder)
Kirsti Skulberg
Camilla Dahl
Morten Haneseth

Intet å melde fra etisk komité i 2017. Fra denne komiteen er intet nytt, godt nytt.
2.3.2 Komiteen for dokumentasjon og vitenskapelig omtale
•
•
•
•

Hilde Mortvedt (leder)
Benedicte Aars-Nicolaysen
Ellen Klingenberg
Pernille Akselsen

Komiteen har ikke hatt møter i 2017.
2.3.3 Konkurransekomiteen
•
•
•

Elin Bashevkin (leder)
Anne Berentsen
Petter Abrahamsen
Side 5 av 20

Konkurransekomiteen har gjennom 2017 bistått administrasjonen i å vurdere kvaliteten på
konkurranseutlysninger, før de blir distribuert til medlemmene via nil.no. Det gjelder en god del
utlysninger.
I tre tilfeller har NIL kontaktet oppdragsgivere med innspill om forbedringer av kriterier eller prosess.
Det er gledelig å se at bearbeidingen av potensielle oppdragsgivere som har foregått over 1,5 år nå
begynner å bære frukt. NIL har mottatt flere henvendelser og bistand ifbm utforming konkurranser.
2.3.4 Opptakskomiteen
•
•
•
•

Linda Lien (leder)
Bente Opdal
Hanne Margrethe Hjermann
Ingrid Løvstad

Pga. endring i datoene for å søke opptak, gjennomførte opptakskomiteen tre opptak i 2017; januar, mai
og september. Det kom inn 10 søknader på særskilt grunnlag, hvorav fem ble tatt opp som medlemmer i
NIL.
2.3.5 Profesjonskomiteen
• Torunn Petersen (leder)
• Runa Klock
• Sara Cavalheiro
• Kirsti Skulberg
• Ingunn Skulbru (vara)
Komitéen har hatt ett møte i perioden, og har i tillegg bidratt til forbedringer på nil.no.
Høringer
Ett av ansvarsområdene til profesjonskomiteen er å behandle høringsutkast fra myndighetene som kan ha
påvirkning på vårt fagfelt. I november 2016 ble det sendt ut et høringsnotat fra DiBK vedr. TEK17 som
omhandler forenkling av forskrifter med fokus på kostnadsreduksjoner for boligbygging. Arbeidet ble
gjort i samarbeid med NAL for utveksling av reaksjoner, men NIL sendte egen tilbakemelding til DiBK.
Profesjonskomiteen ferdigbehandlet NILs innspill til høringsnotatet i februar 2017.
Kvalitetssikring av interiørprosjekter
På NILs nye hjemmesider er det lagt ut veiledninger og maler i tillegg til gode råd og tips for god
prosjektstyring og kvalitetssikring av interiørprosjekter. Profesjonskomiteen har foretatt en årlig justering
med forbedringer og sjekket at lenker er oppdatert.
For 2018 vil det være et mål å gjøre ytterligere forbedringer av tilgjengelige maler på disse sidene.
Torunn Petersen har ledet profesjonskomiteen 2016-2017, og ønsker at andre overtar rollen da hun for
tiden også har presidentvervet.
2.3.6 Stipendkomiteen for behandling av Statens kunstnerstipend (SKS), interiørarkitekter
•
•

Linge Grindheim (leder)
Anne Berentsen
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•
•

Espen Arnesen
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.
2.3.7 Utdanningskomiteen
•
•
•
•
•
•
•

Elisabeth Paus (leder)
Eli-Kristin Eide, Universitetet i Bergen, KMD (tidl. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB))
Inger Holmøy
Petter Abrahamsen
Nina M Lind-Solstad
Jarle Fotland, Høyskolen Kristiania (HK)
Toni Kauppila (observatør), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Utdanningskomiteen hadde to møter i 2017. Saken om manglende sentral godkjenning for
interiørarkitekter var hovedtema i møtene. Det er lagt en plan for hvordan høyskolene og NIL i samarbeid
skal gå frem for å få løst problemstillingen.

2.4 Arbeidsgrupper
Mens de faste komiteene oppnevnes av og på landsmøtet, og er kjent for de fleste medlemmene, jobber
de ulike arbeidsgruppene som opprettes 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.
2.4.1 Kontrahering av interiørarkitekt i offentlige prosjekter
I overkant av 830 kontakter/potensielle oppdragsgivere i offentlig sektor er bearbeidet med følgeskriv og
mal for kontrahering av interiørarkitekt i offentlige prosjekter.
2.4.2 Konkurransemal møbeldesign
Malen for konkurranseutlysning er blitt bearbeidet av Møbelgruppen og konkurransekomiteen samt
kvalitetssikret hos advokat, før den ble tatt i bruk og distribuert.
I overkant av 830 kontakter/potensielle oppdragsgivere i offentlig sektor er bearbeidet med følgeskriv og
mal for utlysning av møbeldesignkonkurranse.
2.4.3 Arkitekturprisen 2017
NIL har deltatt i arbeidsgruppen for tverrfaglig Arkitekturpris 2017, sammen med NAL og NLA.
2.4.4 Arkitekturdagen 2017
Trine Rosendal deltok på vegne av NIL i progamkomiteen for faglig innhold på Arkitekturdagen 2017.
NIL har inngått i arbeidsgruppen for tverrfaglig gjennomføring av Arkitekturdagen 2017.
NIL hadde ansvaret for festen på kvelden av dagen, med bl.a. utdeling av Arkitekturprisen 2017 og
lansering av NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017.
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2.4.5 Markedsføring og kommunikasjon (markkom-utvalget)
Det er etablert et markkom-utvalg i administrasjonen / styret med fokus på hvordan NIL kommuniserer og
profilerer seg. Verving av medlemmer inngår i oppdraget.

2.5 Representasjon i styrer, råd og utvalg
Torunn Petersen

Kontaktperson internasjonalt

Inger Holmøy

Profesjonsråd for designutdanninger

Mona Lise Lien

Profesjonsråd for arkitektur- og
landskapsarkitekturutdanninger

Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen

Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N

og Elisabeth Våpenstad-Rånes
Malin Skjelland Eriksen,

Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt

Siv Senneset
Aslaug Marit Øyehaug

Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund

Bente Irminger

Stiftelsen Arkitekturmuseet

Terese Simonsen

I faggruppen til Nordnorsk Design- og Arkitektursenter
(NODA)

Elin Vang Kristiansen

Norsk forening for ergonomi og human factors (NEHF)

Mona Lise Lien

Oslo Arkitekturtriennale (OAT)

Bjørg Aabø

Statens Kunstnerstipend (SKS), stipendkomiteen for andre
kunstnergrupper

2.6 MNIL er registret varemerke

MNIL er godkjent av Patentstyret som registrert Fellesmerke nr. 290414. Varemerkeregistreringen
innebærer at NIL har enerett til ordmerket MNIL. Kun NIL og NILs medlemmer kan benytte merket.
Merket registrert for 10 år.
Bruk av MNIL®
Bruken av MNIL er knyttet til personlig medlemskap i NIL og skal kun benyttes på personnivå, dvs.
interiørarkitekt MNIL og/eller møbeldesigner MNIL.
Bruk av MNIL i firmanavnet til enkeltmannsforetak eid av medlem i NIL, med eiers navn og tittel i
firmanavnet, er akseptabel bruk av merket.
Bruk av MNIL i firmanavn er ikke akseptabelt. MNIL skal kun brukes på personnivå av medlemmer i NIL.
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3. MEDLEMSOVERSIKT pr. 31. desember 2017
TYPE MEDLEMSKAP
Totalt antall
Ordinære medlemmer
Pensjonistmedlemmer
Studentmedlemmer

2017
635
455
72
108

Medlemstallet i NIL økte i 2017 med 6 medlemmer.

3.1 Æresmedlemmer
•
•
•
•
•
•

Aase Lørup Jørgensen
Solveig Lønne Christiansen
Bjørn A. Larsen
Aud Dalseg
Anne Lise Aas
Trinelise og Sven Ivar Dysthe
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3.2 Lokalgrupper, medlemstall og leder i lokalgruppestyre
Lokalgrupper

Antall medlemmer pr.
31. desember 2017

Lokalgruppeleder

Agdergruppen

8

Katrine W. Arnesen

Bergengruppen

116

Beata Brzoza

Hedmark/Opplandgruppen

8

Ikke lenger aktiv/hvilemodus

Møregruppen

18

Cathrin Tenfjord Ekornåsvåg

Nord-Norgegruppen

12

Terese Simonsen

Oslogruppen

396

Renate Alexandersen

Rogalandgruppen

21

Gunn Elin Smørdal Birkenes

Trøndelaggruppen

27

Karen Naalsund

Vestfold/Telemarkgruppen

29

Marilina Arvaniti

Direktemedlemmer

5

Ikke lokalgruppe

Total antall medlemmer

635

GIG, Gamle interiørarkitekters
gruppe

25

Aud Dalseg og Benedicte AarsNicolaysen

4. Medlemskap i andre foreninger
•
•
•
•
•
•

ECIA, European Council of Interior Architects, www.ecia.net
NHOs bransjeorganisasjon Abelia, www.abelia.no
Norsk forening for ergonomi og human factors, www.ergonom.no
Fortidsminneforeningen, http://www.fortidsminneforeningen.no
Arkitekturmuseets venner, lenke
Oslo Arkitekturtriennale, http://oslotriennale.no/

4.1 Støtte til andre
• NALs bibliotek: kr. 40 000
5. ÅRBOKEN INTERIØR&MØBLER 2017
5.1 Redaksjonskomité
•
•
•
•

Fredrik Torsteinsen
Kaja K. Geiran
Malin Skjelland Eriksen
Ane Wierli Nilsen

•

Studentmedlem 1. år MA KHiB
Caroline Smedsvig

•

Inger Schjoldager (redaktør)

•

Redaksjon: Orfeus forlag
Inger Schjoldager (redaktør)
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•
•
•
•

Grafisk design: Halvor Bodin
Trykkeri: Levonia Print. Antall: 3 100
Prosjektleder: Mona Lise Lien
57 av 120 innsendte prosjekter ble antatt

5.2 Lansering

NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017 ble lansert på Arkitekturfesten, på kvelden av Arkitekturdagen 21.
september, med ca. 300 mennesker tilstede.
Etter en video med historisk tilbakeblikk, og en kort samtale mellom ordstyrer Monica Døhlie Heck,
redaktør Inger Schjoldager og prosjektleder for årboken, Mona Lise Lien ble en kort lanseringsvideo
avspilt.

5.3 Annonsesalg og inntekter
Inntektene fra annonsesalget finansierer årboken og noe av aktiviteten foreningen har. Det er
imponerende at egne medlemmer står for salget. Annonseselgerne gjør en svært god jobb.
Annonseselgere
• Nurke Brandt
• Else Marie Dahll
• Elisabeth Boe Eng
• Tone Grimsrud
• Sigrid Aarønæs
• Sophie Elnan Flatval

5.4 Dokumentasjon av utviklingen i profesjonene og registrering av innholdet i NILs årbøker

NILs årbok er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og
møbeldesign. Den viser også de lange utviklingslinjene i interiører – annonsene i årboken er også en del
av dette bildet.
At innholdet er av stor kulturhistorisk betydning fikk NIL bekreftet da Norsk Kulturråd i november 2016
bevilget kr. 200.000 til prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på
fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).
Registreringen av de eksisterende årbøkene vil foregå over en periode på 5 år. Materialet blir på denne
måten gjort tilgjengelig for forskere og andre interesserte.
NIL har i tillegg inngått avtale med NAL om registrering av fremtidige utgivelser av NILs årbok, etter hvert
som disse blir utgitt.

5.5 NILs årbok som profileringsverktøy og distribusjon
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2017 er trykket opp i 3100
eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne
mottakere, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater,
eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek,
utdanningsinstitusjoner, massemedia - og andre relevante faggrupper.
Årboken blir solgt via nil.no.
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6. STIPENDER
6.1 NIL-stipend
Styret har behandlet 17 stipendsøknader på til sammen kr 212 700,-. NIL-stipend 2017 er tildelt ihht
tabellen nedenfor.

6.2 Anne Alnæs’ studentpris
Seks masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Sunniva Haugen Breidvik fra Fakultet
for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven
Et neglisjert minne.
Fra juryens begrunnelse
Et neglisjert minne posisjonerer interiøret i en helhet hvor transformasjonen ses i sammenheng med tid,
sted, historie og lokalsamfunnets utvikling. Masteroppgaven er språklig sterk, med en tydelig beskrivelse
av problemstillingen. Sunniva Haugen Breidvik beskriver og dokumenterer hvordan det å jobbe med
modell bidrar til utvikling av løsningsforslagene i prosessen. Transformasjon er et høyaktuelt
arbeidsområde for interiørarkitekter, og Sunniva Haugen Breidvik har en bevisst holdning til hva dette kan
bety for kultur og stedsutvikling. Hun fremlegger prosessen og analysene på en forbilledlig måte, og viser
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et sterkt engasjement for prosjektet. Gjennom prosjektet har vinneren oppnådd å skape debatt i
lokalmiljøet og med dette løfter hun frem profesjonen og tydeliggjør interiørarkitektens rolle i
samfunnsdebatten.
I tillegg til heder og ære er Anne Alnæs’ studentpris på kr. 15 000,-.

7. 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.

7.1 Møter med Statsbygg
NIL har hatt møter med Statsbygg i 2017 for å følge opp de initiativ som tidligere er tatt for å få
interiørarkitektutprofesjonen i den posisjonen den bør ha.
Statsbygg har gjort endringer i prosjektprosessene og endret faseinndelingen. Det har kommet positive
signaler som viser at Statsbygg ønsker å involvere interiørarkitektene i tidligfase, før prosjektene er
definert. Samtidig utfordrer Statsbygg interiørarkitektene til å ta en større rolle hvor bl.a. brukerprosess,
endringsprosesser og tjenestedesign inngår. Vi imøteser den videre utviklingen.

7.2 Sentral godkjenning
NIL har siden januar 2016 jobbet tett opp mot Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for å få avklart hvorfor
interiørarkitekter ikke fikk sentral godkjenning etter at endringer i Plan- og bygningsloven trådte i kraft fra
1. januar 2016.
NIL jobber med flere parallelle løp, hvor målet er at interiørarkitekter med masterutdannelse automatisk
skal fra sentral godkjenning. NIL har samarbeidet tett med høyskolene/universitetet for å få dokumentert
studieinnholdet. Det utredes også om høyskolene/universitetet skal endre studieinnholdet noe – og i
tillegg om det skal tilbys etterutdannelse/kurs/videreutdanning.
NIL har i tillegg sendt innspill til DiBK i forbindelse med vurdering av realkompetanse hos
interiørarkitekter.
Pr. februar 2018 har et eksternt fagmiljø, Analyse & Strategi, på vegne av DiBK, gjennomført en evaluering
av innholdet i studieplanene for interiørarkitektur ved KHiO, UiB/KMD og BAS opp mot lover og
forskrifter. Vi avventer rapporten på utfallet av evalueringen.

8. SAMARBEID MED ANDRE
8.1 Samarbeid mellom NAL, NIL og NLA
Selv om NAL, NIL og NLA fortsetter som egne organisasjoner og lokalgrupper, jobber vi likevel aktivt for å
styrke samarbeidet mellom arkitekturprofesjonene og fagene sammen, både lokalt og nasjonalt.
Organisasjonene ønsker et forpliktende samarbeid for å opprettholde tett dialog mellom de ulike
faggruppene.
Målet med samarbeidet er at de overlappende områdene skal bli større og tydeligere. For å sikre
fremdrift jobber vi med:
- President og adm. direktør/daglig leder i NAL, NIL og NLA møtes fast
- Sentralstyrene i NAL, NIL og NLA skal ha ett felles møte i året
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- Vi skal aktivt lete etter og utvikle felles samarbeidsprosjekter
- Der det er naturlig, vil organisasjonene gi felles uttalelser f.eks. i media, som høringssvar til
myndighetene, vs eksterne samarbeidspartnere ol. Samlet vil de tre organisasjonene få en sterkere
stemme.
NAL, NIL og NLA har mange felles arenaer hvor vi samarbeider
Kontorlokaler
NIL leier lokaler i AS Arkitektenes Hus Eiendom og deler fellestjenester og IKT-tjenester med de andre
foreningene.
Tidsskriftsavtalen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) innebærer bl.a. at NIL har redaksjonelle
medarbeidere i redaksjonene til Arkitektur N (8 nummer i 2017) og Arkitektnytt (11 nummer i 2017), og at
NILs medlemmer får rabattert medlemspris på fagtidsskriftene.

8.2 Arkitekturdagen 21. september
NIL var medarrangør på Arkitekturdagen 2017 hvor temaet var Estetikk. Arkitekturdagen 2017 ble
arrangert på Chateau Neuf i Oslo.
Arkitekturdagen besto av tre deler:
- Dagarrangement med foredragsholdere
- Kveldsarrangement med utdeling av Arkitekturprisen 2017 og lansering av NILs årbok 2017, NIL hadde
ansvaret for «Arkitekturfesten»
- Tre arkitekturomvisninger, fredag 22. september, som NLA hadde ansvaret for
Det var estimert at NIL skulle bruke ca. 100 timer på sin del av arrangementet, det gikk med mer enn det
dobbelte. Siden få av NILs medlemmer meldte seg på og deltok, må et evt. videre samarbeid om dette
krevende arrangementet vurderes nøye.

8.3 Arkitekturprisen 2017
Dette var andre gangen Arkitekturprisen ble delt ut, og første gangen den var et tverrfaglig
samarbeidsprosjekt mellom NAL, NIL og NLA. Det som skiller denne fra andre priser, er at det er
medlemmene og lokalgruppene som nominerer og stemmer frem prosjektene.

8.4 Samarbeid med AFAG
NIL samarbeider med AFAG for å tilby medlemmene et komplett tilbud. Medlemmer som også er medlem
i AFAG får redusert sin medlemskontingent i NIL med kr. 650,-.
Til gjengjeld søker og mottar NIL støtte fra AFAG til vårt faglige arbeid.

8.5 Samarbeid med Arkitektbedriftene i Norge (AiN)
NIL er invitert av AiN til å delta i prosjektet «Arkitektur skaper verdi». prosjektet har som mål å styrke
bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og hos byggherrer, om at god arkitektur gjør en forskjell, og at
arkitekten tilfører verdi til våre bygde omgivelser. Prosjektet har som mål å synliggjøre arkitekturens
samfunnsrelevans. Det skal lages en egen nettside/portal hvor oppdragsgivere skal kunne hente relevant
informasjon.

8.6 Oslo arkitekturtriennale (OAT)
NIL er assosiert medlem i OAT.
Neste triennale er i 2019. Planleggingen er i gang og NIL deltar i planleggingsmøtene.
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8.7 Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) ble startet i 2016 og er et forum der designere,
produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å
fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.
NIL inngår i SMI og bidrar aktivt i arbeidet. SMI har utviklet et årshjul, felles messer er gjennomført og
planlegges videre i Milano, Stockholm og New York. SMI jobber med nå med sitt andre temanotat som
presenteres i mars 2018.

8.8 Tverrfaglig samarbeid innen arkitekturfeltet
Det er nå flere plattformer hvor hele arkitekturfeltet jobber sammen, bl.a. om arkitekturpolitikk. Det er
bred enighet blant: NAL, NIL, NLA, DOGA, OAT, AiN, AFAG, AHO, NTNU, BAS, NMBU og NODA om at vi må
stå sammen for å ha en sterk nok stemme til å bli hørt. Sammenlignet med f.eks. helsesektoren er
arkitekturfeltet lite.
Det er diskutert å etablere en web-basert plattform hvor myndigheter, oppdragsgivere og andre kan finne
relevant informasjon – og lenker til aktuelle sider/samarbeidspartnere.

8.9 Arendalsuka 2018, pågående prosjekt
Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og DOGA har tatt initiativ til at organisasjonene innen arkitekturfeltet:
AiN, DOGA, NAL, NIL, NLA, AFAG, OAT – samt Arendal Kommune og Vestre skal gå sammen om en felles
satsning ifbm Arendalsuka 2018.
Planen er med utgangspunkt i prosjektene «Arkitektur skaper verdi» (AiN) og «Levende lokaler» / «Med
hjerte for Arendal» (DOGA og Arendal kommune) å omdanne Torvgata i Arendal til Arkitekturgate i to
dager i august.
Alt skal foregå med høyest mulig verdi for minst mulig kostnad. Målet er å få til en «stoppeffekt», slik at
besøkende på Arendalsuka får øynene opp for hva arkitektur er/kan være – med påvirkning og kobling
opp mot andre områder / samfunnsmessige effekter.
NIL har spilt inn to konkrete prosjekter som vi jobber med å få på plass.

8.10 Oslo Åpne Hus
NAL etablerte og gjennomførte i samarbeid med NIL "Oslo Åpne hus" første gang Oslo i 2003, etter
inspirasjon fra liknende arrangementer, blant annet i London. Senere kom NLA til - og NAL, NIL og NLA
hadde et godt samarbeid om arrangementet. I april 2008 ble det laget en veileder for å assistere og
veilede lokalforeningene i deres arbeid med å gjennomføre Åpne Hus arrangementer.
Dessverre har NAL/OAF, NIL og NLA måttet bruke energi og ressurser på å rydde opp i en konflikt, da det
ble kjent at personer som jobbet med arrangementet hadde stiftet og registrerte foreningen Oslo Åpne
Hus i Brønnøysundregistrene 12.03.2014.
Våren 2017 valgte styrene i NAL, OAF, NIL og NLA å avslutte ett hvert samarbeid med Open House Oslo som foreningen har endret navn til.

9. ØVRIGE AKTIVITETER RELATERT TIL VIRKSOMHETSPLANEN
9.1 Synliggjøring av faget og faggruppen
9.1.1

Nettsiden (nil.no) er et viktig profileringsredskap overfor potensielle kunder, media og andre
interessenter. Det er nedlagt betydelige ressurser i å forbedre nettsiden.
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nil.no er oppgradert med ny programvare og har fått et renere uttrykk som står bedre til NIL som
formgiverorganisasjon.
Søkefunksjonen etter interiørarkitekt / møbeldesigner er forbedret på kompetanseområde og
geografi. Pr. februar 2018 er det 860 aktive portfolioprosjekter på nettsiden. 44 nye lagt til siden
den oppgraderte nettsiden ble sluppet ca. 1. november 2017.
Vi oppfordrer medlemmene til holde profilen sin oppdatert ved 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. Man kan fritt krysse av for kompetanseområder under portfolioprosjekt, men vi oppfordrer til
å dokumentere kompetansen ved å legge ut informasjon og bilder av prosjekter man har jobbet
med.
Når potensielle oppdragsgivere kontakter NIL-administrasjonen, søker vi i medlemsbasen etter
kompetansen som etterspørres, f.eks. bolig, hytte, skole, vernekompetanse, rehabilitering,
helsebygg o.a.
Nye saker som er lagt ut på nil.no kommer opp på forsiden som en lenke, selv om saken er
registrert på andre, bakenforliggende sider.
9.1.2

Facebooksiden brukes aktivt. Møter og kurs legges ut og interessante lenker deles. Forsidebildet
endres jevnlig og presenterer ett prosjekt i årboken. NIL-siden og lokalgruppenes FB-sider, deler
hverandres innlegg. Lokalgruppelederne, styret i NIL og administrasjonen har en lukket side på FB
hvor informasjon deles.

9.1.3

Arkitektnytt (11 nummer i 2017)
I hvert nummer av Arkitektnytt har NIL to sider til rådighet som vi disponerer slik vi selv ønsker, i
tillegg til det redaksjonelle stoffet/sidene som de redaksjonelle medarbeiderne bidrar med.
NIL har for tiden to redaksjonelle medarbeidere i Arkitektnytt.

9.1.4

Arkitektur N (8 nummer i 2017)
De redaksjonelle medarbeiderne jobber sammen med redaksjonen for å ivareta vinkling og
dekning av interiørarkitektur og møbeldesign. NIL har for tiden tre redaksjonelle medarbeidere i
Arkitektur N.
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til redaksjonelt stoff både i Arkitektnytt og
Arkitektur N.

9.1.5 Utdeling av merker på DOGA 15. november 2017
NIL har bidratt i arbeidet på DOGA om å lage en ny prisstruktur. Medlemmene i NIL var godt
representert blant de som ble hedret.
Hedersmerket gikk til Makers’Hub hvor interiørarkitekt MNIL Else Abrahamsen er initiativtaker og
drivkraft. Et modig og overraskende valg. Det var kanskje derfor DOGA valgte å dele ut to Hedersmerker i
år? Det andre gikk til Oslo Bysykkel.
Øvrige mottakere som er medlemmer i NIL:
DOGA Hedersmerket: Makers'Hub med initiativtaker interiørarkitekt MNIL Else AbrahamsenDOGA-merket
nykommer: Makers'Hub for De glemte menneskene og rommene (asylmottak)
DOGA-merket for design og arkitektur: Ledsten Arkitektur, Ellen Ledsten (også nominert til Hedersmerket)
for Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka
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DOGA-merket for design og arkitektur: Anderssen&Voll sammen med Fora Form, for stolserien Camp
DOGA-merket for design og arkitektur: Runa Klock sammen med Fora Form for Root Table
9.1.6 Norsk møbeldesign og møbeldesignere
Styremedlem og møbeldesigner MNIL Fredrik Torsteinsen er kontakt mellom NILs styre og Møbelgruppen.
Han er også NILs representant i Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) (se side 14).
NIL løfter frem møbeldesignerne der det er mulig, og har bl.a. fokusert på disse medlemmene i NIL-profil
og i innspill til redaksjonen i Arkitektnytt.
Oppdraget som redaksjonell medarbeider i Arkitektur N er nå delt mellom tre medlemmer, hvorav den
ene er møbeldesigner.
På landsmøte 2017 ble det vedtatt å åpne for medlemskap på særskilte vilkår for møbeldesignere.
Opptakskriterier ble utarbeidet av Møbelgruppen, og medlemmer til opptakskomiteen for
møbeldesignere ble foreslått av Møbelgruppen.

9.2 Kommunikasjon

NILs aktiviteter og tilbud kommuniseres ut til så mange som mulig, både medlemmer, potensielle
medlemmer, kunder og samarbeidsparter.
Tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N er viktige kanaler for NIL.
I tillegg til årboken er NILs øvrige kommunikasjonsplattformer oppdaterte og brukes aktivt. www.nil.no er
et viktig profileringsredskap, nettsiden er enkel å bruke og gjenspeiler NIL som en moderne og attraktiv
organisasjon. NIL er også aktivt tilstede på Facebook.
NILs styre vurderer løpende hvilke medier som er mest hensiktsmessige.
9.3 Medlemskap
NIL er en medlemsorganisasjon som til enhver tid jobber for medlemmenes interesser. NIL fokuserer på
rekruttering av nye medlemmer, men like viktig er det å være en aktuell organisasjon for eksisterende
medlemmer. Lokalgruppene er det viktigste virkemiddelet for å rekruttere og ivareta eksisterende
medlemmer.

9.4 Utdanning
NIL er en støttespiller for utdanningsinstitusjonene i Norge. Gjennom utdanningskomiteen, hvor
høyskolene/universitetet som utdanner fremtidige medlemmer i NIL er representert, holder NIL seg
oppdatert i forhold til utdanningen – og får anledning til å komme med innspill i forhold til praksis.
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 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!
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Studenter på høyskolene/universitetet i Bergen 2017
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Interiørarkitektur og møbeldesign – 46 stk.
BA1 – 12 studenter
BA2 – 11 studenter
BA3 – 7 studenter
MA1 – 10 studenter
MA2 – 6 studenter
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design.
Institutt for design, Møbel- og romdesign/interiørarkitektur (tidl. KHiB) – 70 stk.
BA1 – 12 studenter
BA2 - 13 studenter
BA3 – 12 studenter
MA1 - 18 studenter
MA2 - 15 studenter
Høyskolen Kristiania
Interiørarkitektur (bachelorgrad) – 130 stk.
BA1: 47 studenter
BA2: 51 studenter
BA3: 32 studenter

9.5 Profesjonalisering / Kurs og arrangementer
NIL jobber for at medlemmene får tilbud om relevant etterutdanning/ videreutdanning og på denne
måten sikrer at medlemmene har ny kunnskap og relevant kompetanse.
NIL har i 2017 ikke arrangert egne kurs, men distribuert kurs som er holdt av samarbeidspartnere.
NIL samarbeider med NAL om å utvikle kurs. NIL-medlemmer kan delta på konferanser og kurs i regi av
NAL til samme pris som NAL-medlemmer.
9.5.1 NAL-kurs med invitasjon til NILere
31. januar Halvdagskurs: Belysning og LED. Oslo – utviklet i et samarbeid med NAL, NIL og Norske
Lysdesignere
Lederutviklingskurs. Tre samlinger i tidsrommet mars til juni 2017. Holmen fjordhotell, Asker
17. - 27. november 2017 Studiereise til Japan 5. april
10. mars Halvdagskurs: Prosjektering og installasjon av heis og løfteinnretninger. Oslo
23. mars Heldagskurs: Parallelloppdrag som metode. Oslo. Strømmes.
23. mai Heldagskurs om Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020. Oslo. Kurset strømmes
14. september 2 timer. Materialtreff de Luxe. Gratis. Oslo
20. september Halvdagskurs. Retorikk for arkitekter. Oslo
21. september Heldags. Arkitekturdagen. Oslo. Gratis direkte strømming
24. oktober Heldags. Design out waste – Sirkulær økonomi og design for ombruk. Oslo. Kurset ble
strømmet direkte.
23. november Heldags. Tema fra plan – og bygningsloven. Oslo. Kurset ble strømmet direkte.
28. november. Heldags. Taket - det nye gulvet. Oslo
5. desember. Halv dag. Co-creation – samskaping som metode. Oslo
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9.5.2 Andre invitert til kurs:
DOGA
6. og 7. mars Øk din kompetanse på tjenestedesign. Workshop i AT ONE-metoden.
Arkitektbedriftene i Norge
24. april
Dag 1 av 3 Kurs for nyutdannede arkitekter (sendt til 2MA og 1. år etter MA).
Arkitektbedriftene byr på gratis kurs for ferske arkitekter i hvordan man driver prosjekter og kontor.

9.6 Internasjonal virksomhet
NIL ser bransje-glidninger både hjemme og ute. Det er viktig å holde foreningen orientert om utviklingen
av faget i andre land for å kunne vurdere vår egen utvikling.
President Torunn Petersen har i 2017 vært NILs "utenriksminister" og hovedkontakt vis á vis European
Council og Interior Architects (ECIA).
I 2017 inviterte ECIA til 25-årsjubileum i Pärnu, Estland. Jubileumsfeiringen ble avholdt samme helg som
den årlige generalforsamlingen, hvor president og daglig leder deltok.
Etter oppfordring fra ECIA deltok NIL med tidligere internasjonale kontakter på jubileumsfeiringen.

10. ADMINISTRATIVT ARBEID
10.1 Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter.
132 styresaker har vært behandlet.

NILs styre 2017-2018
Fra venstre: Monica Døhlie Heck,
Susan Klein-Holmen (varamedlem),
Fredrik Torsteinsen, Inger Holmøy,
Hans Christian Elverhøi
Thommassen (visepresident) og
Torun Petersen (president)
Foto: Mona Lise Lien

10.2 Nye NIL
Styret og administrasjonen har stort fokus på å gjennomføre den vedtatte Strategi og handlingsplan 20172019 som ble vedtatt på landsmøte 2017.
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10.3 Nettsider / nil.no (Drupal) – NILs medlemsdatabase

Det er nedlagt betydelig innsats for å forbedre nettsiden.
Programvaren er oppgradert pga. sikkerhet. Samtidig er siden modernisert med bl.a. tilpasning til
mobilside (responsiv) og er gitt et renere uttrykk. Siden har fått økt brukervennlighet, både for
medlemmer, potensielle oppdragsgivere og for administrasjonen.

11. ÅRSREGNSKAP 2017
Resultatet for 2017 ble et overskudd på kr. 164 025,-.
Budsjettet for 2017 var satt opp til å gå med et lite underskudd. Dette ble unngått pga. gode
sponsorinntekter i forbindelse med fagdag og landsmøte, samt salg av adresselister og bannerannonser –
i tillegg til sterk kostnadskontroll.
Styret er godt fornøyd med resultatet, da mange aktiviteter som medfører kostnader i Strategi og
handlingsplan 2017-2019 er igangsatt og til dels gjennomført.

Oslo, 12. mars 2018

____________________________

____________________________

Torunn Petersen
President

Hans Christian Elverhøi Thomassen
Visepresident

___________________________

______________________________

Inger Holmøy
Styremedlem

Fredrik Torsteinsen
Styremedlem

___________________________

___________________________

Monica Døhlie Heck
Styremedlem

Mona Lise Lien
Daglig leder
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