
NIL LANDSMØTE 2019 
Tid:  Lørdag 6. april 2019 kl. 15:00 – 18:00 
Sted:  Scandic Vulkan, Oslo 

Landsmøtet er NILs øverste organ. Landsmøtet skal godkjenne arbeidet som styret har gjort gjennom 
året og trekke linjene for det videre arbeidet. Lokalgruppene skal være representert med én 
representant på landsmøtet, helst ved leder. Landsmøtesakene skal behandles i lokalgruppene før 
landsmøtet.  

Alle medlemmer får tilsendt informasjon på e-post. Sakene med vedlegg legges ut på NILs 
hjemmeside www.nil.no. Kunngjøring om landsmøtet er trykket i Arkitektnytt nr. 10/2018, 11/2018, 
1/2019, 2/2019 og 3/2019.  

Sak 1  
KONSTITUERING AV LANDSMØTET 
VALG AV ORDSTYRER, TELLEKORPS OG REFERENTER 

Sak 1/2019 
Forslag til vedtak:  
Ordstyrer:  
Tellekorps (4):  
Referenter (2):  
Signere protokollen (2): 
__________________________________________________________________________________ 

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. 
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Sak 4/2019 NILs årsmelding 2018  

1. LANDSMØTET 2018 

Landsmøtet ble holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, 7. april 2018.  

27 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 7 fullmakter.  
Totalt 34 stemmer. 

1.1 Valg 2018 

Styrets sammensetting 2018 – 2019 
President – valgperiode 1 år:  Torunn Petersen  
Styremedlem – valgperiode 2 år: Hans Christian Elverhøi Thomassen – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år:         Monica Døhlie Heck – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Fredrik Torsteinsen  
Styremedlem – valgperiode 2 år: Lene Pettersen Utbjoe  
Varamedlem – valgperiode 1 år: Susan Klein-Holmen  

Nye komitémedlemmer 
Profesjonskomiteen  
Bjørg Eva Røssaak  
 
Revisor 2018 
Gjenvalg av revisor fra BDO AS.  

Valgkomité 2018 – 2019 
Mette Heimtun   - Vestfold/Telemarkgruppen 
Siv Senneset   - Agdergruppen 
Benedicte Arentz - Oslogruppen 
Terese Simonsen - Nord-Norgegruppen 
 
 
1.2 Kontingenter 2019  
Opprettholdes på samme nivå som 2018 

Ordinære medlemmer   3 390 

Medlemmer som også er medlem i AFAG   2 740 

Pensjonister   520 

Studenter   320 

Første år etter mastereksamen 320 

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 
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Pris tidsskrifter for alle (studenter og 1. år etter mastereksamen har ikke 
obligatorisk abonnement) 

 

Arkitektnytt  686 

Arkitektur N  920 

Lokalgruppekontingent: Oslo (kr 200), Vestfold/Telemark (kr 200), Bergen (kr 200) og Møregruppen (kr 
200) og GIG (kr 500) 

 

1.3 Fagdag 2018: "Teknologi"  
- Ny teknologi  
- Nye arbeids- og kommunikasjonsformer  
- Ny interaksjon og nye rom  
- Nye verktøy 

Fagdagen ble avholdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, lørdag 7. april, på formiddagen før 
landsmøte. Det var 52 på deltakerlisten inkl. sponsorer. 
 
Det var et høyaktuelt og interessant tema som ble belyst av dyktige foredragsholdere. Flere MNIL burde 
få med seg NILs fagdag, det gir godt faglig påfyll. 
 

Programkomiteen har bestått av:  
Monica Døhlie Heck (leder), Urd Schjetne, 
Hedda Torgersen, Charlotte Hagemoen, 
Karen Naalsund, Elisabeth 
Våpenstad-Rånes 
 
Konferansier var: Urd Schjetne 
 
Foredragsholdere: 
Designit. Design what matters 
Siri Yran og Kristin Schanche 
 
Deloitte: The Edge 
Arkitekt Ron Bakker, Amsterdam 
 
Nådeløs digitalisering – hva skjer? 
Bente Sollid Storehaug 
 
Ny læringsarena med teknologi 
som driver. Kristin Sæterhaug 
interiørarkitekt MNIL, Eggen 
Arkitekter i samspill med NTNU 
 
3D-design og visualisering 
Kim Baumann Larsen 
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2 ORGANISASJON 

2.1 NILs styre 
Torunn Petersen, president  
Monica Døhlie Heck, visepresident 
Hans Christian Elverhøi Thomassen, styremedlem   
Fredrik Torsteinsen, styremedlem 
Lene Utbjoe, 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 

• Kirsti Skulberg (leder) 
• Hege Roksand  
• Camilla Dahl 
• Morten Haneseth 

 
Etisk komité har ikke behandlet noen saker, innmeldt for brudd på NILs etiske regler, i 2018.  

Komitéen har selv tatt initiativ til, overfor styret, å minne om viktigheten av å følge Medietilsynet og 
Forbrukertilsynets regler for markedsføring, der det for eksempel kan oppstå tvil om skillet mellom 
redaksjonelt og kommersielt innhold ved annonsering i Årboken.  

Reklameproduktplassering i en presentasjon, eller i annonse for eget prosjekt, fremstår som uetisk. Det 
ligger i kortene at man kan motta reklameinntekter for dette, noe som ikke er i samsvar med yrkets 
verdighet. 

Komiteens oppfordring er at styret, årbokredaksjonen og annonseselgerne alle er oppmerksomme på at 
det er et lovverk som må følges, og at det utarbeides retningslinjer for annonsering av NIL-medlemmenes 
tjenester i kommende utgaver av årboken. 
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2.3.2 Komiteen for dokumentasjon og vitenskapelig omtale  

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

 
Komiteen har avholdt ett møte i 2018, i NILs lokaler. 
Komiteen ble bedt av NIL om å se på muligheten for ekstern finansiering av en eventuell jubileumsårbok. 
Vi undersøkte mulige tilskuddskilder, som Norsk kulturråd og Fritt ord.  

Vi kontaktet også forlagsredaktør som orienterte om hvordan fag-bokoppdrag blir lyst ut offentlig, da det 
er flere historikere som tar på seg «jubileumsoppdrag». 

Vi vurderte det slik at det vil være krevende for NIL å få støtte til en jubileumsårbok, da det er et 
begrenset marked for denne type publikasjoner. 
 
2.3.3 Konkurransekomiteen 
 

• Elin Bashevkin (leder) 
• Anne Berentsen 
• Petter Abrahamsen 

 
Konkurransekomiteen har gjennom 2018 bistått administrasjonen i å vurdere kvaliteten på 
konkurranseutlysninger, før de blir distribuert til medlemmene via nil.no. Det gjelder en god del 
utlysninger. Komiteen har også bistått kunder som har ønsket hjelp med utlysninger av konkurranser. 
 
2.3.4 Opptakskomiteen for interiørarkitekter 
 

• Anne Cecilie Hopstock (leder)  
• Bente Opdal 
• Hanne Margrethe Hjermann 
• Ingrid Løvstad  

 
Komiteen har behandlet søknader i to omganger i 2018 i forbindelse med søknadsfristene om opptak på 
særskilte vilkår. Komiteen har vurdert to søknader, begge søkerne ble tatt opp som medlem i NIL. 
 
2.3.5 Profesjonskomiteen 

• Runa Klock 
• Sara Cavalheiro 
• Kirsti Skulberg 
• Bjørg Eva Røssaak 
• Ingunn Skulbru (vara) 

 
Komitéen har hatt ett møte i perioden, for å diskutere hva NIL skal tilby på nettsiden av tips og råd om 
kvalitetssikring og hvordan arbeide profesjonelt som interiørarkitekt.  
Møtet var initiert av president i NIL og av daglig leder da veiledere på nil.no som ble utarbeidet i 2010 ikke 
har blitt tilstrekkelig vedlikeholdt. Hanne Arvik og Ellen Ledsten som i sin tid utarbeidet materialet deltok i 
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møtet og har sagt seg villige til å bidra i forbindelse med opprydning samt i valg og tilrettelegging for det 
som skal tilbys fremover. 

2.3.6 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 
• Linda Lien, Høyskolen Kristiania (HK) 
• Toni Kauppila (observatør), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 

 
Utdanningskomiteen hadde ett møte i 2018. Omorganisering av høyskolene og universitet, saken om 
manglende sentral godkjenning for interiørarkitekter – samt behov for flere masterplasser var 
hovedtemaer i møtet.  
 
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 Markedsføring og kommunikasjon (markkom-utvalget) 
Markkom-utvalg i administrasjonen / styret jobber med fokus på hvordan NIL kommuniserer og profilerer 
seg.  
I 2018 har det blitt utformet en vervekampanje rettet mot tidligere medlemmer og andre som kan søke 
direkte opptak. Hovedbudskapet er at NILs stemme veier tungt der enkeltstemmer ikke blir hørt. 
Plakater er også sendt til firmaer som en påminnelse om hva NIL jobber med til profesjonens beste. 

 

10



  
 

Side 8 av 21 
 
 

2.4.2 NIL 75 år i 2020 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med en jubileumsutgave av NILs årbok i forbindelse med 75-
årsjubileet. 

Flere arbeidsgrupper vil bli etablert for å ta ansvar for andre områder av feiring. 

2.5 Representasjon i styrer, råd og utvalg  

Torunn Petersen Kontaktperson internasjonalt 
 

Lene Utbjoe  Nasjonalt fagråd for designutdanning 
 

Mona Lise Lien Nasjonalt råd for arkitektur og landskapsarkitektur 
(tidligere: Profesjonsråd for arkitektur- og   
landskapsarkitekturutdanninger) 

Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen og Elisabeth 
Våpenstad-Rånes 

Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N 

Malin Skjelland Eriksen, Siv Senneset Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt   
                            

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, Sara Skotte Oslo Arkitekturtriennale (OAT) 
 

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 

3. MEDLEMSOVERSIKT pr. 31. desember 2018 

TYPE MEDLEMSKAP  2018 
Totalt antall 609 
Ordinære medlemmer  426 
Pensjonistmedlemmer  93 
Studentmedlemmer  90 

Medlemstallet i NIL gikk ned i 2018 med 26 medlemmer, flest studenter. 
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3.1 Æresmedlemmer 

• Solveig Lønne Christiansen  
• Aud Dalseg  
• Anne Lise Aas 
• Trinelise og Sven Ivar Dysthe 

 
• Aase Lørup Jørgensen (død 2018) 
• Bjørn A. Larsen (død 2018) 

 

3.2 Lokalgrupper, medlemstall og leder i lokalgruppestyre 

Lokalgrupper  Antall medlemmer pr. 
31.12.2018 

Lokalgruppeleder 

Agdergruppen 10 Katrine W. Arnesen 

Bergensgruppen 102 Beata Brzoza 

Hedmark/Opplandgruppen 8 Ikke lenger 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  
 

GIG, Gamle interiørarkitekters 
gruppe 

 25 Aud Dalseg og Benedicte Aars-
Nicolaysen 
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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 2018 

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

•      Studentmedlem 1. år MA KHiB      
Tora Schei Rørvik 

• Inger Schjoldager (redaktør) 
 

• Redaksjon: Orfeus forlag  
Inger Schjoldager (redaktør) 

• Grafisk design: Halvor Bodin 
• Trykkeri: Levonia Print.  Antall: 3 000  
• Prosjektleder: Mona Lise Lien   
• 58 av 120 innsendte prosjekter ble antatt  

5.2 Lansering 
NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2018 ble lansert 23. august, på El Camino. 
Det var fullt hus og høy stemning da årboken ble lansert. El Camino er et av årbokprosjektene og i areal et 
relativt lite serveringssted i Behrens' gate i Oslo. Det ble intimt og hyggelig med ca. 60 deltakere.  
 
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 
• Tone Grimsrud 
• Sigrid Aarønæs  
• Sophie Elnan Flatval 
• Annetin Hurum 
• Caroline Lang 
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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).  
NIL dekker selv 50% av kostnaden for prosjektet. Registreringen av de eksisterende årbøkene foregår 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. Årbøkene for 2017 og 2018 er registrert. NIL betaler hele kostnaden med denne 
registreringen. 

5.5 NILs årbok som profileringsverktøy og distribusjon 
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2018 er trykket opp i 3 000 
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 18 stipendsøknader på til sammen kr 220 700,-.  NIL-stipend det var gitt tilsagn om i 
2015, 2016 og 2017, men som av forskjellige årsaker ikke er utbetalt, er ført tilbake til stipend-potten og 
fordelt på gode søknader i november 2018. 
NIL-stipend 2018 er tildelt ihht tabellen nedenfor.    
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6.2 Anne Alnæs’ studentpris 
Fire masteroppgaver konkurrerte i 2018 om Anne Alnæs’ studentpris. Susanne Notøy fra Fakultet for 
Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven Pust.  

Fra juryens begrunnelse 
Vinneren av årets Anne Alnæs-pris starter med en utfordring og utarbeider en idé med sterk relevans til 
menneskers hektiske hverdag. Oppgaven er aktuell og innovativ, og kobler møbeldesign opp mot nyere 
teknologi. Teorien er knyttet direkte opp mot dagsaktuell forskning som underbygger valg i 
problemstillingene i oppgaven. 
Utformingen tar utgangspunkt i behovet for et pusterom med fokus på det allsidige, introverte og 
ergonomiske, hvor bruker kan sitte inne i sin egen hule midt i det urbane liv eller ute i naturen. 
Den tradisjonelle benken er videreutviklet til et romlig element med mulighet for en beskyttet atmosfære, 
og har på denne måten skapt et nytt konsept for korte opphold i det offentlige rom. 
Juryen er begeistret for den innovative oppgaven, har tro på at konseptet er gjennomførbart - og er 
nysgjerrige på en mulig uttesting av konseptet. 
 

 
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 2018 for å følge opp de initiativ som tidligere er tatt for å få 
interiørarkitekturprofesjonen i den posisjonen den bør ha. 

31. august ble det gjennomført en innspillkonferanse på DOGA, i forbindelse med ny rammeavtale om 
Innovative tjenester. President i NIL, Torunn Petersen var en av innlederne sammen med adm. direktør i 
Statsbygg Harald V. Nikolaisen og direktør Hege Maria Eriksson. 

Etter innspillkonferansen har det vært en Request For Information (RFI) på Doffin – hvor Statsbygg mottok 
mange innspill. 

Arbeidet ble mer krevende enn forventet, Statsbygg antar at rammeavtalen blir utlyst i begynnelsen av 
2019. Statsbygg utfordrer interiørarkitektene til å ta en større rolle for koordinering av bl.a. 
brukerprosess, endringsledelse og tjenestedesign. 
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7.2 Sentral godkjenning, møter med DiBK 
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.  
Etter mange runder foreligger nå DiBKs endelige vurdering som konkluderer med at interiørarkitekter 
med masterutdanning ikke kan søke sentral godkjenning. 

Hvis en ser på denne teksten kommer det, slik DIBK ser det, klart frem at hovedvekten av oppgavene 
innenfor arkitekturprosjektering faller utenfor utdanningsområdet til interiørarkitektene. Det er derfor 
denne beskrivelsen som danner grunnlag for DIBKs vurdering i at interiørarkitektene ikke tilfredsstiller krav 
for sentral godkjenning innenfor fagområdet arkitektur. Dette gjelder da både for tiltaksklasse 1,2 og 3. 

Konklusjon 
DIBK sin konklusjon for interiørarkitekter og prosjektering arkitektur er at interiørarkitektene fortsetter sin 
praksis med å erklære ansvar for de arbeider som er aktuelle i den enkelte byggesak. Dette vil være på lik 
linje med tidligere, da interiørarkitektene søkte kommune om lokal godkjenning på tilsvarende 
byggetiltak. 

Interiørakitektenes utdanning er ikke vurdert som tilstrekkelig relevant for å kvalifisere for sentral 
godkjenning for arkitekturprosjektering. Utdanningens nivå er ikke omdiskutert. 
I forarbeidene legges det vekt på at man må dekke hele godkjenningsområdet for å kvalifisere for sentral 
godkjenning. I direktoratets praksis legges det vekt på om det vesentligste av godkjenningsområdet anses 
dekket. Slik direktoratet har vurdert det, tilbyr interiørarkitektene spisskompetanse på blant annet 
områdene rom, planløsning og innemiljø. Dette er svært viktige områder og er en del av fagområdet 
arkitektur, men dekker ikke det vesentligste av godkjenningsområdet. 
_______ 

NILs arbeid videre 
Departementet har ved det oppnevnte Byggkvalitetutvalget igangsatt et viktig arbeid om kvalitetssikring 
av byggenæringen i Norge i fremtiden. De skal avgi sin innstilling i oktober 2019. Her stilles det bl.a. 
spørsmål til om sentral godkjenning skal bestå som den ordningen den er i dag.  
NIL vil derfor nå fokusere videre arbeid på påvirkning og innspill til Byggkvalitetsutvalget. 
 

7.3 Oslo Kommune 
NIL jobbet fra juni 2015 til februar 2017 for at interiørarkitektur skulle være en del av statuttene for Oslo 
bys arkitekturpris. Det ble endelig avslått i februar 2017. 
Både i 2017 og i 2018 ble prisen tildelt prosjekter hvor det vesentligste er interiørarkitektur: MILLS i 2017 
og Kulturhuset 2.0 i 2018. Det passet derfor godt å nevne dette for byråd Hanna Marcussen – og at de 

Prosjektering arkitektur beskrives i veiledningen  
SAK 10 §13-5, annet ledd, bokstav a 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller 
endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets 
kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 
omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer 
herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 
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kanskje på eget initiativ burde vurdere statuttene en gang til. 
NIL ble bedt om å ta kontakt – og ble invitert til et møte 27. november, i Oslo Rådhus. 

Visepresident Monica Døhlie Heck og daglig leder Mona Lise Lien ble møtt av tre meget lydhøre deltakere 
fra Oslo Kommune. De var svært interesserte i hvordan medlemmene i NIL jobber og noterte flittig 
underveis - og stilte relevante spørsmål. Vi fokuserte blant annet på å få frem fagområdet NILs 
medlemmer dekker og det uforståelige i at interiørarkitekter og møbeldesignere blir «holdt utenfor» i 
forskjellige sammenhenger, hvor det ville vært helt naturlig at faggruppene var med, som f.eks. i 
arkitekturpriser – og at interiørarkitekt-tjenestene ofte har vært et vedheng til arkitektens oppdrag i 
konkurransesammenheng. Vi påpekte at tidene nå endrer seg – og henviste til den nylig gjennomførte 
designkonkurransen «Stol på museet» samt at Statsbygg er i ferd med å endre prosjektprosessene sine 
med nye rammeavtaler hvor interiørarkitekten blir flyttet fremst i prosessen.  
I etterkant av møtet ønsket de å få tilsendt presentasjonen som var holdt. 

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, både lokalt og nasjonalt.  

Organisasjonene ønsker et forpliktende samarbeid for å opprettholde tett dialog mellom de ulike 
faggruppene. 

NAL, NIL og NLA har flere 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 (6 nummer i 2018) og Arkitektnytt (11 nummer i 2018), og at 
NILs medlemmer får rabattert medlemspris på fagtidsskriftene.  

Samarbeid om konkurranser 
NIL har sendt en henvendelse for å bli en del av NAL og AiN felles konkurransekomité, hvor NLA pt. er 
observatør og aktiv bidragsyter. Saken behandles i NALs representantskap i juni 2019. 
 
8.2 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, kr 50 000 i 2018. 

8.3 Oslo arkitekturtriennale (OAT) 
NIL er assosiert medlem i OAT. Neste triennale er i 2019 med temaet degrowth. Planleggingen er i gang og 
NIL deltar i planleggingsmøtene.  
Arbeid pågår med hvordan NIL skal presentere profesjonene på en relevant og best mulig måte med 
utgangspunkt i triennalens tematikk. 

8.4 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 
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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 og Stockholm. New York vurderes, men det er et ressusrspørsmål.  
SMI og tilsluttede designorganisasjoner har et samarbeidsprosjekt med de tre nasjonale museene med 
ansvar for å samle, forvalte og formidle kunsthåndverk og design; KODE, Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum i Trondheim (NKIM) og Nasjonalmuseet om et «innkjøpsfond for design» og fokus 
på designformidling. 

8.5 Tverrfaglig samarbeid innen arkitekturfeltet 
Det er 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. 
Samarbeidet vil bli etablert som et nettverk i begynnelsen av 2019, organisert med en arbeidsgruppe som 
skal jobbe mellom de store fellesmøtene. 

8.6 Arendalsuka 2018  
Samarbeidsprosjektet Arkitekturgata ble gjennomført under Arendalsuka. 
Organisasjonene innen arkitekturfeltet deltok: AiN, DOGA, NAL, NIL, NLA, AFAG, OAT – samt Arendal 
Kommune og Vestre. 
Alt foregikk med fokus på høyest mulig verdi til lavest mulig kostnad. Målet var å få til en «stoppeffekt», 
slik at besøkende på Arendalsuka fikk øynene opp for hva arkitektur og design er/kan være – med 
påvirkning og kobling opp mot andre områder / samfunnsmessige effekter. 

Agdergruppen i NIL hadde ansvaret for interiøret i Lilandgården, en del av prosjektet Med Hjerte for 
Arendal. 
 
Samarbeidet har i ettertid blitt evaluert av alle samarbeidspartnerne, og vi har konkludert med at 
samarbeidsprosjektet ikke blir videreført pga. kost/nytteverdi. 
 
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 med ny programvare og 
et renere uttrykk som står bedre til NIL som formgiverorganisasjon. Den oppgraderte nettsiden 
ble sluppet ca. 1. november 2017. 
 
Søkefunksjonen etter interiørarkitekt / møbeldesigner er forbedret på kompetanseområde og 
geografi. Pr. februar 2018 er det 821 aktive portfolioprosjekter på nettsiden.  
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 
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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 av administrasjonen 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 2018) 
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 (6 nummer i 2018) 
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 DOGA-merket 2018  
              NIL bidro i 2015 og 2016 i arbeidet til DOGA med å lage ny prisstruktur. Medlemmene i NIL var 
godt representert blant de som ble hedret i 2017, men ingen ble hedret i 2018.  
NIL ble invitert til møte med DOGA 14. november 2018 for å diskutere hvordan de kan nå frem til våre 
medlemmer, slik at flere sender inn kandidater/prosjekter til de forskjellige områdene. 

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). 
 
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. 

Møbelgruppen i NIL har møter med jevne mellomrom og planlegger en ukes workshop i juni 2019. 

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. 
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Stolkonkurranse «Stol på museet» / nye Nasjonalmuseet 
Nasjonalmuseet og Statsbygg presenterte 6. november 2018 finalistene og vinneren av 
stolkonkurransen. Arrangementet ble avholdt på Mellomstasjonen.  
Vinner av konkurransen ble Andreas Engesvik med stolen «Aura». Konkurransen ble dekket på 
organisasjonssidene i Arkitektnytt nr. 11/2018 av Cadi AS og Kaels Studio AS som har bidratt i 
konkurransegjennomføringen som interiørarkitekter for brukerutstyrsprosjekt i det nye 
Nasjonalmuseet. 
Forhåpentligvis gir konkurransen Statsbygg «mersmak», slik at de etter hvert utlyser flere 
møbeldesignkonkurranser. 
 

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 og på Instagram.  
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! 
I Arkitektnytt nr. 3/2018 løftet NIL frem spørsmålet om flere masterplasser for interiørarkitektur. Hilde 
Mortvedt var gjesteskribent og hevet på nytt fanen. 

Studenter på høyskolene/universitetet i Bergen  

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)  
Interiørarkitektur og møbeldesign – 55 stk.  
BA1 – 12 studenter  
BA2 – 16 studenter 
BA3 – 11 studenter 
MA1 – 7 studenter 
MA2 – 9 studenter 
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Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design.  
Institutt for design, Møbel- og romdesign/interiørarkitektur (tidl. KHiB) – 65 stk.  
BA1 – 13 studenter 
BA2 – 13 studenter 
BA3 – 11 studenter 
MA1 - 14 studenter 
MA2 - 14 studenter 
 
Høyskolen Kristiania 
Interiørarkitektur (bachelorgrad) – 128 stk.  
BA1: 48 studenter  
BA2: 36 studenter  
BA3: 44 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 2018 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 
Mars til juni 2018, tre samlinger i perioden Asker. Lederutvikling for arkitekter. 
 
30. januar. Halvdags. Måleregler og tolkninger i småhusplanen for Oslo, Oslo. Kurset strømmes. 
8. februar. Heldags. Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging, Oslo. Kurset strømmes. 
13. februar. Heldags. Fremtidens kontorarbeidsplass, Oslo. Kurset strømmes. 
13. mars. Fortetting for kvalitet. Oslo. Kurset strømmes 
25. september – 6. oktober. GO WEST! Studietur til Seattle og San Francisco. 
21. mars. Heldagskurs, Oslo. Ombruk av eksisterende bygg. 
12. april. Heldagskurs. Kreativ medvirkning - samskaping. Kurset strømmes. NAL og NIL i samarbeid. 
15. mai kl. 10.00 - kl. 16.00. Kronikker og debattinnlegg - arkitektur og byutvikling. Oslo  
24. mai. Heldagskurs, Oslo. Prosjektering av skoleanlegg. Kurset strømmes. 
27. november Heldagskurs. Planlegging for livskvalitet og helse. Oslo 
29. november Gratis frokostseminar. Svensk materialtreff: Tre som bærekraftigt     
                            byggemateriale. Oslo 
9.5.2 Andre invitert til kurs: 
Norsk Industri Designindustrien, Møbelfakta og Standard Norge  
15. februar. Stol på standardene – frokostmøte om møbelstandardisering. Oslo. Kurset ble strømmet. 
 
Arkitektbedriftene 
6.-7. mars  Profesjonskurs for nyutdannede arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og 
kontorhverdagen. 

Grafill 
Workshop med tre samlinger (27. februar, 6. mars og 20. mars): "Hvordan vinne frem med god 
kommunikasjon". «Medlemspris» for NILere, kort varsel. 
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Arkitektbedriftene i Norge 
24. april  Dag 1 av 3 Kurs for nyutdannede arkitekter. 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 2018 vært NILs "utenriksminister" og hovedkontakt vis á vis European 
Council og Interior Architects (ECIA). 
 
 
10. ADMINISTRATIVT ARBEID 
 
10.1 Styremøter  
Det er avholdt åtte styremøter og ett telefonstyremøte.     
149 styresaker har vært behandlet. 

 

 

NILs styre 2018-2019, med daglig leder 

Fra venstre: Mona Lise Lien (daglig leder), Hans 
Christian Elverhøi Thommassen, Monica Døhlie 
Heck (visepresident), Lene Utbjoe, Susan Klein-
Holmen (varamedlem), Fredrik Torsteinsen og 
Torunn Petersen (president) 

Foto: NIL 

 

 

10.2 Strategi og handlingsplan 
Styret og administrasjonen har stort fokus på å gjennomføre den vedtatte Strategi og handlingsplan 2017-
2019 som ble vedtatt på landsmøte 2017. 

10.3 Nettsider / nil.no (Drupal) – NILs medlemsdatabase 
Det er nedlagt betydelig innsats de siste årene for å forbedre nettsiden. 
I november 2018 byttet NIL samarbeidspartnere for server, drift, vedlikehold, support og utvikling til 
Ramsalt Lab AS. Planen er å utvikle nettsidene ytterligere med bistand fra vår nye, helprofesjonelle 
samarbeidspartner. 
 
10.4 EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) 
NIL har gjennomført vurdering av vår håndtering av informasjon og har inngått nødvendige avtaler ifbm 
innføring av GDPR i det norske lovverket i 2018. 
 

23



  
 

Side 21 av 21 
 
 

11. 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. 

 

Oslo, 6. mars 2019 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Torunn Petersen      Monica Døhlie Heck 
President      Visepresident 

 

___________________________   ______________________________ 

Hans Christian Elverhøi Thomassen   Fredrik Torsteinsen    
Styremedlem      Styremedlem 

 

___________________________   ___________________________  

Lene Utbjoe      Mona Lise Lien 
Styremedlem      Daglig leder 
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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. 

 

Sak 5/2019 
Forslag til vedtak: 
Årsregnskapet for 2018 godkjennes. 
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NIL

Resultatregnskap 01.01. - 31.12.

Note 2018 2017
Driftsinntekter  
Kontingentinntekter 1 382 292 1 190 931
Annonser 2 021 870 2 270 165
Abonnementer 736 057 725 593
Andre inntekter 303 125 347 700

Sum driftsinntekter 4 443 344 4 534 389

  
Driftskostnader  
Lønnskostnad 2 1 557 442 1 532 607
Annen driftskostnad 2 2 848 331 2 880 349
Sum driftskostnader  4 405 773 4 412 956
  
Driftsresultat  37 571 121 434

Finansinntekter og finanskostnader  
Annen finansinntekt  41 109 42 644
Annen finanskostnad  0 52
Netto finansinntekter 41 109 42 592
  
Årsresultat  78 679 164 025
  
  
Overføringer og disponeringer  
Overført annen egenkapital  78 679 164 025
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NIL

Balanse pr 31.12.
 Note 2018 2017

Eiendeler     

Omløpsmidler     

Kortsiktige fordringer     
Kundefordringer 638  34 448

Andre kortsiktige fordringer 0 26 370
     
Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 3 860 579  3 838 775

    
Sum omløpsmidler  3 861 217 3 899 593
     
Sum eiendeler 3 861 217 3 899 595

Egenkapital
     
Kapitalkonto 5 1 636 723  1 558 044
Sikringsfond 5 1 536 094  1 536 094
Sum egenkapital  3 172 817  3 094 138
   
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 8 195  84 461
Skyldige offentlige avgifter  411 727  380 553
Annen kortsiktig gjeld 4 268 477  340 443
Sum kortsiktig gjeld  688 399  805 456
   
Sum egenkapital og gjeld  3 861 217  3 899 595
    

Oslo, 28. februar 2019

________________                      _____________________              _______________________
Torunn Petersen                          Monica Døhlie Heck                        Hans Christian E. Thomassen   
     President                                      Visepresident                                 Styremedlem

________________                        __________________                  ______________________
Fredrik Torsteinsen                        Lene Utbjoe                                       Mona Lise Lien
  Styremedlem                                  Styremedlem                                       Daglig leder
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NIL

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper
 

 

Inntekter

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 

Fordringer

Note 2 - Lønnskostnader, styrehonorar og godtgjørelse til revisor
 
Spesifikasjon av lønnskostnad
 2018 2017
Lønn mv. inklusiv feriepenger            1 019 711 1 010 207
Styrehonorar 250 000 240 000
Arbeidsgiveravgift                 192 331 188 333
Pensjonskostnader                  80 709 78 648
Andre personalskostnader       14 691 15 419
Sum lønnskostnader            1 557 442 1 532 607

Antall årsverk 1,5 1,5

Ytelse til ledende personer
Pensjons- Andre

Lønn kostnader godtgjørelser
Daglig leder: 723 219  57 468             18 914                    
Styret : 250 000  

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til styret eller daglig leder.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
små foretak. Inntektene inntektsføres etter hvert som de opptjenes. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg 
gjøres det for øvrige kundefordringer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foreningen har en  innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

Kontingenter og abonnementer inntektsføres når de er opptjent. Salg av annonser inntektsføres ved 
levering. Prosjektinntekter inntektsføres i takt med påløpte prosjektkostnader. 
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Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende (eksl. mva): 2018 2017
   
Revisjon 15 800             15 800                    
Bistand til utarbeidelse av årsregnskap og noter 6 400               5 300                      
Annen bistand 3 775               3 000                      

NIL

Noter til regnskapet for 2018

 
Note 3 - Bundne bankinnskudd

2018 2017

Bundne skattetrekksmidler 154 932 151 140

Note 4 - Annen kortsiktig gjeld
2018 2017

Bevilget, ikke utbetalt NIL-stipend 55 293 115 566

Note 5 - Egenkapital
Kapitalkonto

Egenkapital 31.12.17 1 558 044
Årets resultat 78 679
Egenkapital 31.12.18 1 636 723
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Konto Kontonavn Saldo 31.12.18 Saldo 31.12.17

1500 Kundefordringer 638 34 448

1700 Forskuddsbetalt leie 0 26 370

1905 Bank 1202.14.82364 Plasseringskto. DNB 1 285 559 1 377 339
1915 Bank 2938.12.38332 Plasseringskto. Østra Agder Sparebank 2 083 462 2 055 794
1920 Bank 5001.20.01492 Driftskto. DNB 336 626 254 502
1950 Bank 7202.08.82329 Skattertekkskto. DNB 154 932 151 140

3 860 579 3 838 775

2001 Kapitalkonto -1 558 044 -1 394 019
Årets resultat -78 679 -164 025

-1 636 723 -1 558 044

2010 Sikringsfond -1 536 094 -1 536 094

2400 Leverandørgjeld -8 195 -84 461

2600 Forskuddstrekk -154 932 -148 858
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -168 669 -146 317
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -72 714 -70 109
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn -15 412 -15 268

-411 727 -380 553

2900 Forskudd fra kunder -52 000 0
2940 Skyldig feriepenger -109 348 -108 330
2958 NIL stipend avsatt 2017 -82 200
2959 NIL stipend avsatt 2016 -16 000
2960 NIL stipend avsatt 2015 -17 366
2956 NIL stipend avsatt 2018 -55 293
2961 Avsatt  til revisor -20 500 -20 500
2962 Avsatte kostnader -9 267 -5 012
2968 Støtte fra Kulturrådet -22 069 -91 035

-268 477 -340 443

3901 Kontingent medlemmer -1 312 032 -1 138 511
3903 Kontingent pensjonister -33 198 -22 719
3904 Kontingent studentmedlem -37 014 -29 700
3905 Kontingent Oslogruppen -32 -1
3908 Kontingent Bergensgruppen -16 -1

-1 382 292 -1 190 931

3000 Årbok Annonsesalg avgiftspliktig -1 485 220 -1 481 340
3003 Årbok annonsesalg mva-fritt -507 050 -716 625
3004 Salg adr. liste, bannerannonse mva-pliktig -29 600 -72 200
3014 Arkitektnytt abonnement -421 259 -414 647
3015 Arkitektur N Abonnement -314 799 -310 947

-2 757 927 -2 995 758
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3006 Salg årbok mva-pliktig -754
3007 Salg årbok mva-fritt -45 065 -57 490
3008 Salg Norwegian Interior Architecture mva-fritt -150
3009 Salg av porto, mva-fritt -95
3012 Fagdag, egenandeler fritt -9 790 -17 120
3016 Arkitektnytt refusjon av honorar, mva-fritt -68 640 -66 720
3019 Diverse varer eks. mva -2
3020 Varesalg diverse m/ mva -3 809
3022 Refusjon fra AFAG -50 000 -50 000
3024 Salg stand sponsor mva pliktig -100 000 -121 300
3025 Salg for lokalgrupper i NIL -1 050 -3 500
3062 Diverse varer for salg 10% mva -704
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri -1 050 -530
3195 Motkonto salgsinntekt, avgiftsfri 2 100
3790 Statens kunstnerstipend -15 000 -6 000
3900 Purregebyrer -14 630 -19 527

-303 125 -347 700

SUM INNTEKTER -4 443 344 -4 534 389

5000 Lønn til ansatte 910 456 901 970
5020 Feriepenger 109 255 108 236
5210 Fri telefon 4 392 4 392
5220 Fri avis 5 719 0
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 2 428 2 248
5290 Motkonto for gruppe 52 -12 539 -6 640
5320 Helseforsikring ansatte 2 428 2 248
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 250 000 240 000
5400 Arbeidsgiveravgift 176 926 173 072
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 15 405 15 261
5510 Trekkpliktig del av reise 1 091 200
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 1 945 6 055
5910 Kantinekostnad 4 725 2 700
5945 Pensjonsforsikring for ansatte 80 709 78 648
5990 Annen personalkostnad 4 501 4 216

1 557 442 1 532 607

4300 Innkjøp for videresalg, arkitekturfesten 0 5 811
4310 Overført lokalgruppene i NIL 0 3 500
4900 Periodisering annonse 2019 52 000
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse 0 674
6300 Leie lokale, husleie 148 483 128 296
6551 IT-support 34 748 39 997
6552 Oppgradering av IT -system/Drupal 0 116 625
6553 Oppgradering av IT -system/Drupal, fritt 0 61 600
6701 Honorar revisjon 30 875 30 125
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget 9 719 22 020
6795 Honorar tidskriftmedarbeider Akitektnytt 61 914 59 400
6800 Kontorrekvisita 633 6 441
6801 Teknisk produksjon 267 450 291 050
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6803 Trykking 114 496 108 981
6804 Lansering 12 568 7 500
6805 Salgsledelse 105 000 105 000
6806 Redaksjon 156 000 145 000
6807 Bonus annonsesalg 306 434 355 076
6808 Rekvisita årbok m/mva 5 900 0
6820 Abonnement Arkitektnytt 321 220 314 832
6830 Abonnement Arkitektur N 428 950 419 850
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 5 716 0
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 180 166 100 198
6865 Fagdag 54 687 18 478
6870 Faglig utviklingsarbeid 42 221 0
6900 Telefon 9 234 11 544
6901 Bredbånd , privat 1 798 2 209
6905 It - avtaler 78 667 79 134
6906 Edb kommunikajsons utstyr 2 833 13 707
6940 Porto 75 826 43 626
6941 Bud fellestjeneste med NAL u/mva 15 756 21 256
6950 Mva fradrag ihht inenfor og utenfor avgiftsområdet -18 346 -40 871
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 7 993 1 608
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 15 031 13 192
7141 ECIA 25-års jubileum 2017 0 39 407
7350 Representasjon, fradragsberettiget 0 2 631
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 450 12 806
7400 Kontingent, fradragsberettiget 44 204 43 306
7430 Gaver 3 683 5 413
7500 Forsikringspremie 4 712 4 576
7670 Markedsføring 18 500 41 390
7671 Retriever/overvåkning 21 706 17 045
7680 Stipend 115 000 115 000
7690 Bibliotekstøtte 40 000 40 000
7695 Registrering av NILs årbøker i artikkeldatabasen 51 379 51 379
7740 Øredifferanser -5 -4
7770 Bank og kortgebyrer 15 151 14 014
7773 Inkassosalær og gebyr 2 780 4 100
7774 Provisjon Lindorff 364 992
7775 Årsavgift Lindorf 2 438 2 438

Annen driftskostnad 2 848 331 2 880 349

SUM DRIFTSKOSTNADER 4 405 773 4 412 956

8050 Annen renteinntekt -36 710 -38 744
8051 Renteinntekt   kundefordringer -4 399 -3 899

-41 109 -42 644

8150 Annen rentekostnad 0 52
0 52

RESULTAT -78 679 -164 025
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Uavhengig revisors beretning 

Til Årsmøtet i Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Landsforening 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Landsforening' årsregnskap. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2018 
• Resultatregnskap for 2018 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
foreningens finansielle stilling per 31. 
desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 

BDO AS 
 
Erik H. Lie 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Erik Helge Lie
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5995-4-155606
IP: 188.95.xxx.xxx
2019-03-10 20:40:21Z
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Sak 6  
ÅRSMELDINGER FOR 2018 FRA LOKALGRUPPER OG KOMITEER SAMT RAPPORTER 
FRA REPRESENTANTER  - for vedlegg, se bakerst i dokumentet

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 
Forslag til vedtak: 
Årsmeldingene for 2018 fra lokalgrupper og komiteer, samt rapporter fra representanter godkjennes. 
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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 
Forslag til vedtak: 
Landsmøte er godt fornøyd med gjennomføringen av Strategi og handlingsplan 2017-2019 og ønsker 
at Strategi og handlingsplan 2019-2021 gjennomføres som skissert. 
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Side 2 

NIL       
Strategi og handlingsplan 2019-2021   

 

 

STRATEGI  

NIL skal arbeide med å fremme organisasjonens posisjon, ved å samle og styrke egen identitet. 
Fokuset rettes mot å få en sterk organisasjon, både sentralt og lokalt, hvor NIL løfter frem 
medlemmene og tydeliggjør deres fagkompetanse. 
 
 

 

 

HOVEDFOKUS I HANDLINGSPLANEN 

Det arbeides langsiktig og kontinuerlig med å løfte frem profesjonene og arbeide for å fremme dem 
både i markedet og på politisk plan. NIL dokumenterer og sprer informasjon om kompetanse – og 
oppdaterer oppdragsgivere og andre premissgivere. Vi har spesielt fokus mot offentlige instanser 
som Statsbygg, DiBK samt kommunene. 

 

Organisasjonen skal fortsette på de påbegynte arbeidsprosessene som vedrører: 

• Sentral godkjenning for interiørarkitekter med masterutdannelse eller tilsvarende 

• Etablering av egne CPV-koder på Doffin for interiørarkitektur 

• Etablering av flere masterplasser for interiørarkitektur og møbeldesign i Norge 

• Tiltak for økt medlemsmasse i NIL 

Dette er tid- og ressurskrevende prosesser, og har prioritet i denne handlingsplanen.  

 

Interne tiltak i NIL 

Vi opplever at en av de største utfordringene NIL møter er et gap mellom medlemmenes bevissthet 
om foreningen og hva NIL faktisk utfører av gjøremål. Vi har derfor en viktig prioritering på å gjøre 
tiltak for å brolegge det gapet, og styrke NIL fra innsiden. 

I vår kommunikasjon skal vi være tydeligere på hva NIL står for og arbeider med. Vi skal innad 
kommunisere foreningens aktivitet og nye initiativer. Formålet er å øke bevisstheten om NIL blant 
medlemsmassen og stimulere til aktivitet og engasjement. En spisset og karaktersterk 
kommunikasjonsform skal også styrke foreningens slagkraft og posisjon i arkitektur- og designfeltet 
forøvrig.  
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Side 3 

I det arbeidet vil vi jobbe med forbedringer på hjemmesiden vår www.nil.no og nyhetsbrevet, i tillegg 
til Instagram og Facebook. 

Årboken, som i dag er høyt verdsatt, vil være gjenstand for vurdering og videreutvikling. For å sikre at 
årboken fortsetter å oppleves og fungerer som en aktuell og relevant publikasjon for medlemmer, 
markedet og andre interessenter, vil årbokens form, innhold og format være tema som følges og 
diskuteres på styrenivå.   

Fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N skal ha høy prioritet slik at våre medlemmer og fagene 
er godt representert. 

 

Aktivitet i lokalgruppene 
Et høyt aktivitetsnivå i lokalgruppene er et mål. Vi skal bidra til å dele positive og gode aktiviteter 
med hverandre og iverksette tiltak for å engasjere og oppmuntre til høyere aktivitetsnivå. 
Et høyere aktivitetsnivå, med bl.a. temakvelder og debatter, vil øke engasjementet og interessen for 
NIL. Dette vil igjen skape spirer for at våre medlemmer tar til orde i offentlige debatter og dermed 
setter NIL og NIL-medlemmer på kartet i norsk arkitektur. 

Det er spesielt viktig at lokalstyrene får inspirasjon til og veiledning for å øke aktiviteten i 
lokalgruppene. Kontakt og samarbeid med sentralstyret og administrasjonen er en viktig kilde til å få 
igangsatt både store og små arrangementer til glede for våre medlemmer. I tillegg til at man kan søke 
økonomiske tilskudd via NIL-stipend, kan administrasjonen bistå og hjelpe til med organisering, samt 
å gi råd til gjennomføring. Administrasjonen skal også være en oppsøkende ressursbank for gjenbruk 
av vellykkede arrangementer hos andre lokalgrupper.   

Vi oppfordrer til å invitere til faglig forum hvor aktuelle temaer tas opp til diskusjon. Dette skal være 
lavterskel-nivå og inkluderende for alle medlemmer. Medlemmer skal få trening i å diskutere fag, få 
inspirasjon, faglig påfyll og ny kunnskap gjennom samtaler, diskusjon og debatter.  

I sammenheng med faglige treff kan det gjerne etableres et faglig forum på nett hvor spørsmål enkelt 
kan tas opp. 

Vi har satt fire mål for å stimulere til økt aktivitet: 

• Alle lokalstyrene møter sentralstyret og administrasjonen en gang pr. år (april). Her settes 
felles målsettinger for aktivitet i lokalgruppene. 

• Alle komitéledere inviteres til et felles møte med sentralstyret en gang pr. år. 

• Sentralstyret besøker en til to lokalgrupper pr. år i forbindelse med styremøte. 

• NIL sentralt skal bidra til å synliggjøre initiativer som foregår i lokalgruppene.  
 

Styrke møbeldesignerne 
Møbelgruppen i NIL har etablert faste møter og det jobbes målrettet for å styrke møbeldesignernes 
vilkår både innad i NIL, i markedet og på fagpolitisk plan. Vi har derfor noen oppgaver med spesielt 
fokus på denne gruppen i NIL: 

• Vi skal jobbe med sterkere profilering av møbeldesign og møbeldesignere i Arkitektnytt og 
Arkitektur N. 

40

http://www.nil.no/


Side 4 

• NIL skal være en aktiv bidragsyter i Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI). 

• Det arbeides for at NIL skal bli det fortrukne samlingspunktet for møbeldesignere ved å 
skape et fellesskap som løfter faget og hverandre. 

• Det arbeides kontinuerlig med et langsiktig mål om å skape en arena for å formidle norsk 
møbeldesign og kompetanse, med et årlig arrangement for å vise det beste innen faget.  

 

Kompetanseheving 

Fagdag 
Fagdagen fortsetter som en halvdags konferanse hvor inspirasjon og kompetanseheving for MNIL-ere 
er i fokus. Målet er å ha en aktuell og inspirerende fagdag hvor mange MNIL-ere deltar. 
Strømmetjeneste av fagdagen etableres. 

Kurs 
NIL skal fortsatt samarbeide med NAL om kursvirksomhet, hvor også MNIL-ere ofte bidrar som 
foredragsholdere. Behov og ønsker om nye tema skal meldes inn til administrasjonen, og det utredes 
mht. gjennomføringsmuligheter. Målet er tverrfaglige kurs av interesse for alle arkitektprofesjonene.  

Kurs ved utdanningsinstitusjonene 
Ved UiB (tidligere KHiB) arbeides det med etterutdanningskurs.  NIL følger dette arbeidet og 
videreformidler til NIL-medlemmer.  

Faglige foredrag hos lokalgrupper 
Initiativ for å arrangere kvelder med faglige foredrag skal støttes av NIL sentralt. 
 
Støtte / bistand / maler  
Et enkelt, men grunnleggende kvalitetssikringssystem ligger tilgjengelig på www.nil.no  og 
vedlikeholdes av profesjonskomiteen.  

Priser 
Vi ser at priser engasjerer profesjonen til aktivitet med kvalitet, samtidig som det skaper økt 
oppmerksomhet mot både flotte prosjekter og dyktige medlemmer. Vi skal arbeide for å etablere 
nye NIL-priser med mål om å stimulere til ytterligere kvalitetsheving og ønsket aktivitet.  
 
Det arbeides også aktivt for å sikre at interiørarkitektur blir vurdert i aktuelle arkitekturpriser. 

 

Utadrettede tiltak i NIL  
• Våre hjemmesider www.nil.no skal være en aktuell kilde for informasjon om vårt fag og virke. 
• Vår årbok skal stadig aktualiseres og vise det beste i faget. 
• NIL skal stimulere til artikler og innlegg i aviser og tidsskrifter, gjerne med oppslag i 

lokalpressen.  
• NIL sentralt holder tett kontakt med DiBK og Statsbygg i tillegg til samarbeidspartnere som 

DOGA, NAL, NLA, ECIA, SMI osv. og minner stadig om nødvendigheten av vår kompetanse i 
alle arkitekturfaglige sammenhenger.  

• Samarbeid med OAT i forbindelse med utstillinger og arrangementer 
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Side 5 

• Etablere nyhetsbrev til eksterne samarbeidspartnere og aktører med ekstrakt av 
virksomheten som publiseres årlig. 

 

Oslo, mars 2019 

NIL sentralstyre 
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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 
Forslag til 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        
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Arkitektnytt (pris i 2020 fastsettes av NAL i 
desember 2019)  700  ?    
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.      
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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. 

 

 

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

Regnskapskonto Kontonavn
Resultat 
2018

Budsjett 
2019

Driftsresultat
 Driftsinntekter
   Salgsinntekter

3000 Årbok annonsesalg mva-pliktig -1 485 220 -1 400 000
3003 Årbok annonsesalg mva-fritt -507 050 -600 000
3004 Salg adr. liste, bannerannonse mva-pliktig -29 600 -25 000
3007 Salg årbok mva-fritt -45 065 -45 000
3012 Fagdag, egenandeler  fritt -9 790 -20 000
3014 Arkitektur N abonnement fritt -421 259 -440 000
3015 Arkitektnytt abonnement fritt -314 799 -340 000
3016 Arkitektnytt refusjon av honorar, mva-fritt -68 640 -70 000
3022 Refusjon fra AFAG -50 000 -50 000
3024 Salg stand sponsor mva pliktig -100 000 -125 000
3025 Salg for lokalgrupper i NIL -1 050 0
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri -1 050 0

   Salgsinntekter sum -3 033 522 -3 115 000
   Annen driftsinntekt

3195 Motkonto salgsinntekt, avgiftsfri 2 100 0
3790 Statens kunstnerstipend -15 000 -6 000
3900 Purregebyrer -14 630 -15 000
3901 Kontingent medlemmer -1 312 032 -1 310 000
3903 Kontingent pensjonister -33 198 -33 000
3904 Kontingent studentmedlem -37 014 -36 000

   Annen driftsinntekt sum -1 409 822 -1 400 000
 Driftsinntekter -4 443 344 -4 515 000
 Driftskostnader
   Varekostnad

4900 Periodisering   annonse  2019 52 000 0
   Varekostnad sum 52 000 0
   Lønnskostnad

5000 Lønn til ansatte 910 456 986 000
5020 Feriepenger 109 255 133 590
5210 Fri telefon 4 392 0
5220 Fri avis 5 719 0
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 2 428 0
5290 Motkonto for gruppe 52 -12 539 0
5320 Helseforsikring ansatte 2 428 2 500
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 250 000 260 000
5400 Arbeidsgiveravgift 176 926 188 000
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 15 405 17 000
5510 Trekkpliktig del av reise 1 091 0
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 1 945 0
5910 Kantinekostnad 4 725 4 950
5945 Pensjonsforsikring for ansatte 80 709 98 000
5990 Annen personalkostnad 4 501 8 000
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   Lønnskostnad sum 1 557 442 1 698 040
   Annen driftskostnad

6300 Leie lokale, husleie 148 483 150 000
6540 Inventar 0 8 000
6551 IT-support 34 748 30 000
6552 Oppgradering av IT -system/Drupal 0 10 000
6701 Honorar revisjon 30 875 30 000
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget 9 719 20 000
6795 Honorar tidskriftmedarbeider Akitektnytt 61 914 70 000
6800 Kontorrekvisita 633 3 000
6801 Teknisk  produksjon 267 450 280 000
6803 Trykking 114 496 110 000
6804 Lansering 12 568 25 000
6805 Salgsledelse 105 000 105 000
6806 Redaksjon 156 000 160 000
6807 Bonus  annonsesalg 306 434 330 000
6808 Rekvisita årbok m/mva 5 900 0
6820 Abonnement Arkitektnytt 321 220 350 000
6830 Abonnement Arkitektur N 428 950 460 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 5 716 6 000
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 180 166 140 000
6865 Fagdag 54 687 85 000
6870 Faglig utviklingsarbeid 42 221 40 000
6900 Telefon 9 234 12 000
6901 Bredbånd  ,  privat 1 798 2 000
6905 It - avtaler 78 667 70 000
6906 Edb kommunikajsons utstyr 2 833 10 000
6940 Porto 75 826 55 000
6941 Bud  fellestjeneste  med  NAL  u/mva 15 756 16 000
6950 Mva  fradrag ihht inenfor og utenfor avgiftsområdet -18 346 0
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 7 993 3 000
7101 Bilgodtgjørelse skal  innberettes ved årsluttt 0 5 000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 15 031 15 000
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 450 5 000
7400 Kontingent, fradragsberettiget 44 204 45 000
7430 Gaver 3 683 5 000
7500 Forsikringspremie 4 712 5 000
7670 Markedsføring 18 500 20 000
7671 Retriever/overvåkning 21 706 20 000
7680 Stipend 115 000 115 000
7690 Bibliotekstøtte 40 000 40 000
7695 Registrering av NILs årbøker i artikkeldatabasen 51 379 50 000
7770 Bank og kortgebyrer 15 151 13 000
7773 Inkassosalær og gebyr 2 780 4 000
7774 Provisjon Lindorff 364 3 000
7775 Årsavgift  Lindorf 2 438 2 500
7830 Konstaterte tap på fordringer 0 30 000

   Annen driftskostnad sum 2 796 331 2 957 500
 Driftskostnader 4 405 773 4 655 540
Driftsresultat 37 571 -140 540
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Finansinntekter og finanskostnader
 Finansinntekter
   Annen finansinntekt

8050 Renteinntekt bank -36 710 -30 000
8051 Renteinntekt   kundefordringer -4 399 -3 500

   Annen finansinntekt sum -41 109 -33 500
Netto finansresultat -41 109 -33 500

Årsresultat 78 679 -107 040
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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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Urds bakgrunn er crossover; klesdesign, scenografi, konseptutvikling, kreativitet, kreative prosesser 
og tilslutt 10 år med arbeidsplassdesign.  Hun var med og drev NTNUs idélaboratorium i 6 år, med 
iscenesetting av kreativitet, forskning og utvikling av kreative prosesser for grupper og metodikk for 
romprosesser. I dag har hun en unik kompetanse både teoretisk og som prosjekterende i 
krysspunktet mellom arbeidsplassdesign (som fysisk struktur) og kunnskap om kreative prosesser 
(som arbeidskultur) på den andre siden. Hun anser brukerprosessen som den mest innovasjons-
drivende innen prosjekteringsarbeidet. 
 
Urd bidrar på ulike kurs og holder foredrag rundt tema kreativitet og innovasjon. 
URD er mest kjent som; KREATIV. 
 

Nytt styremedlem – valgperiode 2 år: Henrikke Roll Heirung - Oslogruppen                         

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

 
Henrikke Roll Heirung er for tiden ansatt hos Lund+Slaatto Arkitekter. Henrikke er utdannet 
interiørarkitekt og har studert i Oslo, Dublin og Milano. Hun har en mastergrad i Interior and Living 
Design fra Domus Academy, med særlig fokus på interaksjonen mellom det indre og ytre rom. 
Henrikke har også en mastergrad fra USA i organisasjon og ledelse. 

Henrikke har jobbet som selvstendig næringsdrivende, og på flere arkitektkontor i Oslo. Hun har flere 
års erfaring som prosjektleder og har opparbeidet seg en faglig bredde, også innen strategisk 
analyse. Med erfaring fra tverrfaglig prosjektarbeid fra tidlig fase, prosjektledelse og 
kundeinteraksjon, er Henrikke vant med varierte utfordringer. Hun har også et høyt fokus på 
samarbeidsform, brukerinvolvering og prosessgjennomføring i sine prosjekter.  

 
Nytt varamedlem – valgperiode 1 år: Beata Brzoza - Bergensgruppen                      

Beata er ansatt i OG ARKITEKTER, bosatt i Bergen 

 

 

 

 

Beata har nettopp gått av som styreleder i Bergensgruppen etter to år. Hun var lokalstyremedlem i 
fire år totalt, og hadde hovedansvar for arrangementer (i tillegg til styreleders oppgaver).  
Beata har Mastergrad i interiørarkitektur fra Katowice, Polen.  
Som interiørarkitekt er Beata veldig opptatt av helhetlig design, og har vært heldig og fått jobbe både 
som arkitekt og interiørarkitekt de siste syv årene. Hun skriver «heldig», fordi med «arkitekt-hatten» 
på, fikk hun lov til å påvirke det som etter hennes mening er interiørarkitektens oppgaver, men som 
oftest ender opp på arkitektens tegnebord. Dette paradokset må NIL jobbe med! Interiørarkitekter 
sitter med spisskompetanse som ofte er undervurdert. Beata har kompetanse innen miljøsertifisering 
(BREEAM), og miljøaspektet er viktig i hennes prosjekter. Hun er begeistret for biofilsk design, 
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menneske-sentrisk design og velvære (WELLness) i byggene hun er med og tegner. Hun ønsker å bli 
WELL-ap i nær fremtid. 

 

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 - 1/2019: Styret  
Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. 
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV NYE KOMITÉMEDLEMMER: 
 
PROFESJONSKOMITEEN 
Valgkomiteen innstiller Gerd Solveig Leiros, til nytt medlem i profesjonskomiteen.  
 
STIPENDKOMITEEN FOR STATENS KUNSTNERSTIPEND (SKS-INARK) 
Valgkomiteen innstiller Linge Grindheim, til nytt varamedlem i stipendkomiteen SKS-INARK.  
 
Sak 10 - 2/2019: Komitémedlemmer  
Forslag til vedtak: Gerd Solveig Leiros velges inn i profesjonskomiteen. 
Linge Grindheim velges som varamedlem i stipendkomiteen SKS-INARK. 
 
 
VALGKOMITÉ 2019 
Valgkomitéen i 2019 har bestått av Siv Senneset, Benedicte Arentz, Mette Heimtun og Terese 
Simonsen. Siv Senneset, Benedicte Arentz og Mette Heimtun ønsker å gi oppdraget videre. 
 
Sak 10 - 3/2019: Valgkomiteen  
Forslag til vedtak: Terese Simonsen gjenvelges og Torunn Petersen velges inn som nytt medlem i 
valgkomiteen. 
 
 
REVISOR 2019 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av BDO AS som revisor.   
 

Sak 10 - 4/2019: Revisor  
Forslag til vedtak: BDO AS gjenvelges som revisor. 

 

SAMMENSETNING AV NILs KOMITEER ETTER VALGET 2019 (hvis endringene vedtas) 

Etisk komite 
Kirsti Skulberg (leder) 
Morten Haneseth 
Hege Roksand 
Camilla Dahl 
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Komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale 
Hilde Mortvedt (leder) 
Benedicte Aars-Nicolaysen 
Ellen Klingenberg 
Pernille Akselsen 
 
Konkurransekomitéen 
Elin Bashevkin (Leder) 
Anne Berentsen 
Petter Abrahamsen 
 

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 
Sara Cavalheiro 
Gerd Solveig Leiros (ny 2019)  
Ingunn Skulbru (vara) 
 

Utdanningskomitéen 
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)   
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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. 
 
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.   

• 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 
Forslag til 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. 
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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: 

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. 
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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 ønsker at NIL-medlemmer kan beholde Arkitektnytt som et obligatorisk medlemsblad, 
men at Arkitektur N ikke lenger blir obligatorisk i medlemskapet, ref. punkt 1 i forhandlingsbrevet. 
Styret skal arbeide for å ivareta et godt samarbeidsklima med NAL, men egen økonomi er prioritert. 
Landsmøtet gir styret mandat til å eventuelt si opp tidsskriftsavtalen med NAL med bakgrunn i at NIL 
mister medlemmer som følge av to obligatoriske tidsskrifter. 
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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 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. 
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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 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ordningen med fritak for kontingent for lokalgruppeledere basert på tilstrekkelig aktivitet 
videreføres. 
 
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 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.  

57



 
 

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. 
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Sak 6  
ÅRSMELDINGER FOR 2018 FRA LOKALGRUPPER OG KOMITEER SAMT RAPPORTER FRA 
REPRESENTANTER  - MED ALLE ÅRSMELDINGER

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  Susanne Notøy 

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 



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 
Forslag til vedtak: 
Årsmeldingene for 2018 fra lokalgrupper og komiteer, samt rapporter fra representanter godkjennes. 



ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 2018 

Lokalgruppe: 
NIL Agdergruppen 

År: 
Årsmøtedato 2018:  Antall deltakere: 

Styresammensetning for året som er gått (2018) 
Styreleder: Katrine Wettergreen Arnesen 
Representant til landsmøtet:  
Kasserer: 
Sekretær/vara:  
Andre:  
Ny styreleder etter årsmøtet: 

Antall medlemmer/endringer i perioden: 
Antall totalt pr. årsmøtet: 8 personer 

Møtearrangementer i perioden: 
Dato: Tema: Antall deltakere: 

14.05.18 Lilandgården - befaring Annetin, Nina, Katrine, Andreas, 
Kristina Jørgensen, Lisbeth Iversen 

31.05.18 NIL Arendalsuka - Lilandgården Annetin, Nina, Ivar, Andreas, Katrine 

07.06.18 Lilandgården – møte med Senab Annetin, Katrine, Senab Eikland 

13.06.18 NIL Arendalsuka - Lilandgården Annetin, Nina, Ivar, Andreas, Katrine 

20.06.18 Presentasjon for Grendehuset Annetin, Nina, Katrine, Andreas, 
Kristina Jørgensen, Lisbeth Iversen 

10.08.18 Hente møbler fra Barbu 
Interiør/rigge 

Annetin, Nina, Katrine 

07.09.18 Hente og returnere møbler til Barbu 
Interiør 

Annetin, Nina, Katrine 

NIL Agder v/Nina, Annetin, Ivar og Katrine påtok seg oppgaven med å innrede Lilandgården – 
det urbane grendehus i forbindelse med Arendalsuka. De fikk god hjelp av Asplan Viak´s 
sommerhjelp; Interiør og produkt designer BA Andreas Gryting Andersen som stod for 3D 
modellering av lokalene. 

Torggata var i forbindelse med Arendalsuka 2018 transformert til «Arkitekturgata», et 
samarbeid mellom arkitekturfagene, og dannet arena for en rekke foredrag og 
arrangementer. Lilandgården er med i prosjektet «Levende Lokaler». 



Med veldig god hjelp fra lokale leverandører som Henriksen snekkeri, Senab Eikland, Barbu 
Interiør og Gardinexperten, fikk vi til en fin løsning i den gamle leketøys- og 
håndarbeidsbutikken. Lokalene ble brukt til en rekke samtaler og foredrag, og huset i tillegg 
DOGA utstillingen «Levende lokaler». 

Medieomtaler: 
 Dato: 

Økonomi: 
Inntekter: Utgifter 

Kr 0,- Dato, type, kr. 

Saldo pr. 31.12. 2018 
Kr 0,- 



 
 

ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 2018 
 
Lokalgruppe: 

BERGEN 
 
År: 

Årsmøtedato 2018: 08.mars                  Antall deltakere: 13 
 
Styresammensetning for året som er gått (2018) 

Styreleder: BEATA BRZOZA 
Representant til landsmøtet: BEATA BRZOZA 
Kasserer: JONAS HENRIKSEN 
Sekretær: MARIANNE BRATTEBØ/ CAROLINE CARLSEN 
Studentstyremedlem MARTHE LÆGREID 

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 

Antall totalt: 103 personer 
 
Møtearrangementer i perioden: 

Dato: Tema: Antall deltakere:  

8. mars Årsmøte med omvisning og middag 13 

21. feb KMD til Stockholm 15 

31. mai Sommerfest Hoggorm 32 

06. nov Omvisning Damsgård skole 29 

21. des Juletreff Hotel Norge 37 

 
 
NIL Bergensgruppen har fått 2 nye styremedlemmer i 2018: Caroline Carlsen og Marthe 
Høyheim Lægreid (studentstyremedlem). Det nye styret er engasjert og har vært opptatt av 
å fortsatt øke aktiviteten i Bergensgruppen og ønsket å koordinere for aktiviteter med både 
faglig og sosialt innhold til glede for medlemmene.  
Styret har gjennom året jevnlig hatt møter, dette har resultert iblant annet inspirerende 
befaringer, sosiale treff og julefest. Møter ble avholdt: 17. januar, 20. februar, 14. mai og 06. 
september. Vi har jobbet på for å få til befaringer av interessant og faglig karakter. Vi har 
satt sammen ulike arrangementer den kommende våren med befaringer, studentkveld/ 
utstilling etter Stockholmsmessen og årsfest.  
 
 
  
 
 
 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

 



 
 



 

 

 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
  

 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
Økonomi: 

Inntekter: Utgifter: 

24 148 kr 23 øre 46 319 kr 88 øre 

 
Saldo pr. 31.12. 2018 

18 818 kr 81 øre 
 
 
 
Bergen, 14.02.2018  
 
Beata Brzoza 
Styreleder 
 
 
 



 
ÅRSREGNSKAP NIL BERGENSGRUPPEN 2018 revidert 21.02.2019 
OBS! Denne versjonen avviker fra kontoutskrifter, da versjonen inkluderer tall fra 2019-transaksjoner 

 
Saldo per 01. januar 2018           45 990,46,- 
 
____________________________________________________________________Inntekter 
Stipend (5000,- fra 2018 og 5000,- fra 2019)          10 000,00,- 
Medlemskontigent            14 134,00,-
Renter                      14,23,-
Utbetalinger som henger igjen fra foregående år                  0,00,- 
SUM____________________________________________________________  _ 24 148,23,- 
 
 
__________________________________________________________________       Utgifter 
Dato  Arrangement 
 
- 23. jan. Omvisning Zander K og Børs hotell             650,00,- 
- 21. feb. KMD til Stockholm               294,00,- 
- 08. mar. Årsmøte NIL-Bergensgruppen            6 405,25,- 
- 31. mai Sommerfest for NIL-medlemmer hos Hoggorm      11 375,00,- 
- 06. nov. Omvisning på Damsgård skole                ingen utgifter 
- 21. des. Omvisning og juletreff hos Hotel Norge       17 670,00,- 
 
- 17. jan. Styremøte                   ingen utgifter 
- 20. feb.  Styremøte  (Utlegg er for kaffe)               68,00,- 
- 14. mai Styremøte  (Frukt og drikke fra Kiwi)                       250,38,- 
- 06. sep. Styremøte   (Utlegg er for mat, Bien Snackbar)                      950,00,- 
 
 
Div. utlegg: 
2018  Omkostninger DNB                  55,25,- 
 
 
Fjorårets gjeld betalt i år: 
28.11.17 Media City, Presentasjon Iark  (betalt 18.01.2018)         5 602,00,- 
31.05.17 Kode1                 250,00,- 
Uviss dato Møhlenpris oppveksttun              250,00,- 
 
Sum ____________________________________________________________ 43 819,88,- 
 
Resultat 2018______________________________________________________- 19 671,65,- 
Saldo per 31. desember 2018  (sum stemmer ikke med regnskapet ført over)    18 818,81,- 
 
Inntekter som kommer i 2019 (inkludert i regnskapet over):  
Stipend fra NIL 5000,- og t.betaling fra Marianne (Hoggorm) 2500,-       7 500,00,- 
Utgifter fra 2018 som kommer i 2019: Omvisning Damsgård skole                                    500,00,- 



NOTIS TIL ÅRSREGNSKAP 2018: 
 
 
 
Det ble før sommerfesten på Hoggorm 31.05.2018 forhåndsutbetalt 12 000,- til styremedlem 
Marianne Brattebø, slik at NIL-Bergensgruppen kunne ta kostnadene ved denne sommerfesten. 
Bergensgruppen har ikke eget bankkort, HINTHINT. 
 
Kvitteringer fra utgiftene på Hoggorm er levert til kasserer Jonas Loddengaard, og vedlagt denne 
notisen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marianne Brattebø tilbakebetaler 2500,- i 2019. Dette føres i regnskapet for 2019. 
 
 
Videre har Caroline Langfeldt Carlsen lagt ut 500,- for blomster ved omvisning av Damsgård skole. 
Her var kasserer treg og ikke utbetalt utlegget før i februar 2019. Denne utgiften føres som utgifter 
fra foregående år i 2019-regnskapet. 



ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 
 
Lokalgruppe: 
Møregruppa 

 
År: 2018 
Årsmøtedato: 26. februar 2019 

 
Styresamansetning for året som er gått 
Styreleiar: Aslaug Marit Øyehaug 
Cathrin Tenfjord Ekornåsvåg 
Ellinor Tomren Røsvik 
Trine Hoem kasserar 
Representant til landsmøtet: Aslaug Marit Øyehaug 
Styreleiar: Aslaug Marit Øyehaug 
Cathrin Tenfjord Ekornåsvåg 
Ellinor Tomren Røsvik 
Trine Hoem kasserar 
Representant til landsmøtet: Aslaug Marit Øyehaug.  
I tillegg tilbyr Møregruppa å dekkje reise for Cathrin og Ellinor også.  

 
Antal medlemmer/endringar i perioda: 
Antal totalt pr. årsmøtet: 18 
Nye medlemmer i lokalgruppa i perioda:  

 
Møtearrangement i perioda: 
Dato: Tema: Antall 

deltakere:  
8.02.2018 Konturtur  med MAF til Molde og Molde 

Kulturskole 
 

20.03.2018 Årsmøte Møregruppa 6 

6.-7. april 
2018 

Landsmøte i Trondheim, Aslaug Marit Øyehaug  
representerte  Møregruppa 

 

05.09.2018 NIL og MAF Invitert til Biblioteksfagdagen i 
Molde, foredrag med Aat Vos 

2 frå NIL 

17.09.2018 Medlemsmøte for MAF, NLA og NIL Møregruppa 
under bylivskonf. i Ulsteinvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 frå NIL 
pluss 
arkitektar 



29.11.2108 MAF møte Romsdals museet, Molde 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 frå NIL 



11.12,2018 Medlemsmøte, Munthe utstillinga, Sunnmøre 
museum  
 

 
 

 
 
 

6 frå NIL 
pluss 3 
arkitektar 

 
Medieomtaler: 
Dato: 
 

   

  
 
Økonomi: 
Inntekter: 
Kr 4 660 ,64 

Utgifter: 
Kr 256,50 

 
Saldo pr. 31.12.  
 
Kr 25 128,99 

Sendes nil@nil.no innen 1. mars.  

mailto:nil@nil.no
mailto:nil@nil.no


ÅRSRAPPORT 2018 NORD-NORGEGRUPPEN  

           14.01.2019 

2018 ble ikke fullt så innholdsrikt som vi hadde håpet på, men litt har vi fått til.  

I januar 2018 fortsatte vi samarbeidet vi startet med Russiske arkitekter og designere, denne gangen 
var det deres tur til å komme til Nord-Norge. Vi satte sammen et program som gikk over to dager 
hvorav en av dagene var et heldagsseminar hvor de fikk presentere sine arbeider og utfordringer i 
Nord-Russland. Arrangementet ble holdt på biblioteket og var åpent for alle. 

I oktober reiste undertegnede sammen med NODA til Dublin for å snakke om at arkitektur skaper 
verdi, for eiendomsutviklere. Vi presenterte flere cases hvor bruk av arkitekter og designere har hatt 
stor verdi både økonomisk og samfunnsøkonomisk.  

I slutten av oktober gjennomførte vi belysningskurs med fullt hus sammen med NODA. Der hadde vi 
ansvaret for selve kursinnholdet mens NODA ordnet med det praktiske rundt gjennomføringen.  

I tillegg til dette sitter jeg i NODAs fagråd som vokter av interiørarkitekturen og møbeldesign - og gir 
innspill i forhold til vårt fag. I 2018 hadde vi to strategimøter utenom arrangementsmøter. 

 

Mvh  

Terese Simonsen 

Lokalgruppeleder Nord-Norgegruppen 

 

 

  Saldo pr. 31.12. 2018 

Kr 11.153,- 

 



ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 
 
Lokalgruppe: 

NIL-Oslogruppen 
 
År: 2018 

Årsmøtedato: 27. FEBRUAR 2018 
 
Styresammensetning for året som er gått 

 
Styret 2018 
 
Styreleder: 
Eili Frøholm Olsen, valgt feb 2018 – blir varamedlem 
 
Nestleder:  
Anne Linn Kvalsund, valgt feb. 2015 – går ut av styret 
 
Kasserer: Charlotte Lande Andersen, valgt feb. 2018 – går ut av styret 
Sekretær: Lotte Østby – ikke på valg 
 
Øvrige styremedlemmer:  
Renate Alexandersen – har ikke fungert som styremedlem i 2018 
Birgitte Breimo – valgt 2016 – stiller til valg som nestleder 
Charlotte Tepsel - valgt 2018 – ikke på valg 
Studentmedlem: Emilie Marie Moestue - valgt 2016 – går ut av styret 
Studentmedlem: Yvonne Lindahl - valgt 2018 – fortsetter i styret 
 
Varamedlem: Jeremy Williams – går ut av styret 
Varamedlem: Rolle har ikke vært i bruk. 
 
Sittende styre ble valgt og godkjent på årsmøtet 27. Februar 2018 
 
Representant til landsmøtet: Styreleder, nestleder, øvrige styremedlemmer. 
 
 
Valgkomité 2018:  
Kathrine Langfeldt Wangsmo og Hege Dedichsen 
Alle medlemmer går ut av komiteen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antall medlemmer/endringer i perioden: 
 

Antall totalt pr. 31.12. 2018: 375 
Medlemmer i lokalgruppen som har falt fra i perioden: 21 stk 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2017: 
Ordinære medlemmer:       284 
Pensjonist:      43 
Student:      69 
SUM     396 
 
Antall medlemmer pr. 31.12. 2018: 
Ordinære medlemmer:  265 
Pensjonist:      49 
Student:      61 
SUM     375 
 

 
 
 
Møter i perioden: 
 

Dato: Tema: 

09. Januar Styremøte 

16. Januar Styremøte 

27. Febr Årsmøte 2018 

13. Mars Styremøte 

18. April Styremøte 

19. Jun Sommeravslutning styret 

15. Aug Styremøte 

 29. Okt Styremøte 

12. Des Styremøte/ Julebord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrangementer i perioden: 
 

Dato: Tema: Antall deltakere:  

15. feb Omvisning Mills Ca. 60 stk 

07.Apr Fagdag og landsmøte - 

05. Juni Wood Affair 45 stk 

25. Sept Befaring Bisnode og Spaces 40 stk 

 
Økonomi: 

Inntekter: 
Kr 138255,48 

Utgifter: 
Kr 26683,97 

 
Saldo pr. 31.12.2018 

 
Kr 111571,51 

 
Oslogruppen NIL  v/Anne Linn Kvalsund/ Birgitte Breimo 

Dato: 27.02.2019 
 
Årsrapport skal sendes nil@nil.no sammen årsregnskap og referat fra 
årsmøte innen 1. Mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrangementer 2018  
 
Vintertreff hos Mills 
Vi kickstartet året 2018 med Vintertreff og omvisning på Mat- og merkevarehuset Mills 
utført av Ledsten Arkitektur AS. 
Slike omvisninger er alltid populære, og med all publisiteten rundt dette prosjektet i 
forkant, ble dette arrangementet en suksess med ca. 60 påmeldte.  
Ellen Ledsten fortalte om prosessen mens vi fikk oss en matbit, før vi fikk en omvisning 
rundt på huset. Et virkelig flott prosjekt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wood Affair 
Treverk er et materiale knyttet til tradisjoner, håndverk og gir positive assosiasjoner for 
de fleste.  
Sommeren 2108 gikk vi derfor sammen med Made by Wood og arrangerte 
Wood_Affair 
Hovedfokuset denne kvelden var på det bærekraftige aspektet ved bruk av tre som 
materiale, og vår påstand om at treverk er bra for folk!  
Vi utforsket og utfordret mulighetene som ligger i denne fantastiske råvaren. 

  
Made by wood inviterte til sine fantastiske lokaler og disket opp med litt lekker 
fingermat til de 45 påmeldte denne kvelden.  
Dyktige interiørarkitekter, håndverkere og designere var invitert til å presentere for 
oss, og å delta i paneldebatt. 

 
Kveldens foredragsholdere var;  
• IARK som presenterte kontorlokalene for Lundins. 
• Designer-duoen Kneip 
• Møbelsnekker Al Coulson  
- om byggingen av eget hus 
• Tre-kollektivet Made by wood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Høsttreff 
NIL Oslogruppen inviterte 25/9 til høsttreff med presentasjon av to aktuelle prosjekter 
fra NILs årbok 2018. 
 
40 påmeldte NILere møtte opp hos Spaces i Kvadraturen. Der fikk vi lett servering 
mens Scenario v/ Annethe Thorsrud presenterte prosjektet; et rikt og dynamisk 
kontorfellesskap. Etter en runde rundt i bygget gikk vi ned til Langkaia der Snøhetta 
v/Bjørg Aabø viste oss lokalene de har utført for Bisnode. Vi rundet av med et lite 
glass hos Senab Eikeland i Havnelageret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 2018 
 
Lokalgruppe: 

Rogalandgruppen 
 
År: 2018 

Årsmøtedato 2018: 26.01.2018                 Antall deltakere: 9 
 
Styresammensetning for året som er gått (2018) 

Styreleder: Gunn Elin S. Birkenes / Rikke F. Ørstavik 
Representant til landsmøtet:  
Kasserer: Erna Helen Djursvoll 
Sekretær: Silje K. Olsen 
Andre: Per Otto Simensen (vara), Kine Hetland, Lars Urheim 
Ny styreleder etter årsmøtet: 
 
 

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 

Antall totalt pr. årsmøtet: 22 personer 
 
Møtearrangementer i perioden: 

Dato: Tema: Antall deltakere:  

18. januar 
2018 
 

Nyttårsfest forsinket julebord 
årsmøte Vi møttes hos tidligere NIL- 
medlem Ingeborg Antzjøn som 
driver hjemmerestauranten FIRA.. 
 

Her var vi 6 personer 

22.mai 2018 Møte m/NAL og Lark ang 
arkitekturdagen 

Vi var 4 stk. 

30 mai.2018 Kurs i miljø. Vi gjennomførte Bream 
Nor kurs.  

Her deltok 4 medlemmer.  
 

15.juni 2018 Sommerfest Vi var 5 stk. 

27. sep. 2018 Arkitekturdagen Her deltok 5 stk. 

21.nov. 2018 Styremøte Vi var 4 stk. 

5. des 2018 Medlemsmøte Her var vi 3 stk. 

 
Medieomtaler: 

 Dato: 
   

   

  
 
Økonomi: 

Inntekter: Utgifter 

18.06.18 nil stipend 1500,- 
18.06.18 nil stipend 2379,- 
18.06.18 nil stipend 10000,- 

Dato, type, kr.  
Bream nor kurs 4 deltagere fikk støtte på 
2500,- hver 



 
 Utgifter Årsmøte/ forsinket julebord  

25.01.19 3000,-  
 
Saldo pr. 31.12. 2018 

8442,45 
Saldo pr 31.01.19: 
5 428,95 
 

 
 
 
Sendes nil@nil.no innen 1. mars.  

mailto:nil@nil.no
mailto:nil@nil.no


 
 

ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 2018 
 
Lokalgruppe: 

Trøndelaggruppen 
 
År: 

Årsmøtedato 2018: 27.feb. 2019                  Antall deltakere: 6 
 
Styresammensetning for året som er gått (2018) 

Styreleder: Karen Naalsund 
Representant til landsmøtet: Karen Naalsund 
Kasserer: Silje Mari Eiternes (ny kasserer for 2019: Anne Støring.)  
Sekretær: 
Andre: Silje Bentzen Wikmark, Silje Mari Eiternes, Asle Heggset og Elisabeth 
Våpenstad-Rånes. 
 
Nye styremedlemmer etter årsmøte 2019: 
Anne Støring, Linn Bjørk 

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 

Antall totalt pr. årsmøtet: 6 personer 
 
Møtearrangementer i perioden: 

Dato: Tema: Antall deltakere:  

26.08.19 Foredrag: Sanselig Arkitektur Ca 35  

07.04.18 Fagdag  

06.04.18 Landsmøtet  

14.03.18 Årsmøte for 2018 4  

   

 
Medieomtaler: 

 Dato: 
   

   

  
 
Økonomi: 

Inntekter: Utgifter 

26.10.2018, kr 1050  

 
Saldo pr. 31.12. 2018 

Kr 10.779 
 
 
 
Sendes nil@nil.no innen 1. mars.  

mailto:nil@nil.no
mailto:nil@nil.no


ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 
 
Lokalgruppe: 
VESTFOLD/TELEMARKGRUPPEN 

 
År: 2018 
Årsmøtedato: 28.02.2018 

 
Styresammensetning for året 2017-2018 
Styreleder: Marilina Arvaniti 
Kasserer: Maria E. Andreassen 
Sekretær: Marita Lorentzen 
Representant til landsmøtet: Marilina Arvaniti 
Ny styresammensetning for 2018-2019:  
Styreleder: Marilina Arvaniti 
Kasserer: Maria E. Andreassen 
Sekretær: Marita Lorentzen 

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 
Antall totalt pr. årsmøtet: 28 
Nye medlemmer i lokalgruppen i perioden: -2 

 
Møtearrangementer i perioden: 
Dato: Tema: Antall NIL 

deltakere: 
28.02.2018 Årsmøte ved Bedehuset Mat&Drikke, Larvik 4  

(+3 fra styret) 
22.03.2018 Befaring Revetal Ungdomsskole 2 

04.04.2018 Foredrag om farger og fargebruk i offentlige 
bygg 

Avlyst 

25.04.2018 Sosialt faglig forum – Uformell debatt Avlyst pga lite 
påmelding 

24.05.2018 Befaring Stokke Ungdomsskole 0 

30.05.2018 Befaring Holmestrand Bibliotek & Horten 
Mikrobryggeri 

2  

(+3 fra styret) 

07.06.2018 Sommeravslutning, Larvik  
Befaring Saltbrygga og Sjøparken Agnes 

1 (fra styret) 

13.09.2018 Befaring RS-Senteret, Horten 1 (fra styret) 

20.09.2018 Befaring Sandefjord Medisinske Senter  3 (fra styret) 

18.10.2018 VELUX Daylight Visualiser –
Dagslysfaktorbereging 

1 (fra styret) 

24.10.2018 BREEAM og andre aktuelle miljøkrav m/ Fritzøe 
Engros 

3 (fra styret) 

01.11.2018 Fargelære: Dagny Thurmann Moe 11  
(+3 fra styret) 



13.12.2018 Juleavslutning, Tønsberg  
Færder mikrobryggeri & middag på Steak 

3 (fra styret) 

 
 
 
Medieomtaler: 
Dato: 
 

   

04.01.2018 Susan Klein-Holmen: TA ´Venteværelset ble en estetisk nytelse´ 
02.2018 Nærø Arkitekter: Norsk Fjellsenter i Lom presentert i Arkitektur N 
03.2018 MHint: Foredrag ved Norsk Bibliotekforening 
05.04.2018 Susan Klein-Holmen: Skienby.no artikkel om The Room, Skien 
09.04.2018 Nyfelt og Strand: Drammensbiblioteket.no ang nytt prosjekt 
06.06.2018 Tonje Tjønneng: Varden om Lyssetting hjemme 
13.06.2018 Nyfelt og Strand: TB – ny frisørsalong På Håret 
30.08.2018 Maria E Andreassen (KB Arkitekter): ReAvisa.  

Nytt bibliotek på Revetal 
  

 
Økonomi: 
Inntekter: 
Kr 17 204,-  

Utgifter: 
Kr 15 911 ,- 

 
Saldo pr. 31.12. 2018 
 
Kr 10 507 ,- 

 
 
 
Sendes nil@nil.no innen 1. mars.  

mailto:nil@nil.no
mailto:nil@nil.no


 
 

ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 2018 
 
Lokalgruppe: 

Møbelgruppen i NIL 
 
År: 

Årsmøtedato 2018: xx.xx                  Antall deltakere:  
 
Styresammensetning for året som er gått (2018) 

Styreleder: Tuva Rivedal Tjugen 
Representant til landsmøtet:  
Kasserer: 
Sekretær: 
Andre:  
Ny styreleder etter årsmøtet: 
 
Susanne Sagstad Notøy tek over som leiar f.o.m 01.01.2019 

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 

Antall totalt pr. årsmøtet:  
 
Ordinære medlem: 
Tuva Rivedal Tjugen (Leiar) 
Hanne Kari Ravndal (Barselpermisjon) 
Dave Vikøren (Sjukemeldt) 
Fredrik Torsteinsen (Oslo) 
Atle Tveit (Oslo) 
 
Nye medlem: 
Susanne Sagstad Notøy 
Philipp Von Hase 
Cecilia Xinyu Zhang 
 
Slutta:  
Steinar Hindenes 
Anders Berg 
 
 

 
Møtearrangementer i perioden: 

Dato: Tema: Antall deltakere: 

24.01.2018  
 

Avlyst grunna for få deltakarar. 
 

0 

28.02.2018 Arbeid med evalueringsskjema for 
opptak av møbeldesignarar på 
særskilt grunnlag. Hanne Kari går ut 
i barselpermisjon. Tuva tek over 
som ny leiar av gruppa. 
 

4 

11.04.2018  Vi har behov for fleire aktive 3 



 
 medlem i Møbelgruppa i NIL. Per no 

er det Tuva, Steinar og Anders som 
deltek på møter. Forslag til 
rekruttering av nye medlem i 
Bergen. Systematisering av 
møbelgruppa i NIL sine oppgåver. 
 

14.05.2018  Planlegging av rekruttering. 
Innsamling av info om Møbelgruppa 
i NIL. 

3 

15.06.2018  
 

Rekrutteringsmøte med Philipp Von 
Hase, Susanne Sagstad Notøy og 
Cecilia Xinyu Zhang. Omvisning på 
Aldea. 

5 

27.08.2018  
 

Philipp, Susanne og Cecilia deltek 
som nye medlem av Møbelgruppa i 
NIL. Cecilia er i Oslo i haust, men 
deltek på møter f.o.m. januar 2019. 
Vi diskuterer vegen vidare. Forslag 
om å arrangere ein workshop 
engasjerer. 
 

6 

08.10.2018 Utvikling av tema og innhald for 
workshop. 

4 

07.11.2018  
 

 

Formulering av søknad om NIL-
stipend til workshop. Tuva skal 
flytte frå Bergen etter nyttår. 
Susanne melder seg som ny leiar 
f.o.m. 01.januar 2019. 

4 

19.11.2018 
 

Fokus på workshop: Tema, innhald, 
mål, organisering, utstilling osv. Vi 
ynskjer å synleggjere Møbelgruppa i 
NIL betre gjennom nettside, 
facebook og instagram. 

5 

17.12.2018 
 

Steinar og Anders trekk seg frå 
gruppa f.o.m. nyttår. Forslag til 
rekruttering av nye medlem i 
januar. Vidare arbeid med 
workshop. Ynskje om å publisere 
newsletter/teaser for workshop 
etter nyttår. Vi har motteke NIL- 
stipend. 

6 

 
Medieomtaler: 

 Dato: 
   

   

  
 
 
 



 
 
Økonomi: 

Inntekter: Utgifter 

0,- Dato, type, kr.  
 
11.04.2018 Servering under møtet: 41 kr 
15.06.2018 Servering under møtet: 277 kr 
27.08.2018 Servering under møtet: 116 kr 
08.10.2018 Servering under møtet: 104 kr 
07.11.2018 Servering under møtet: 188 kr 
19.11.2018 Servering under møtet: 173 kr  
17.12.2018 Servering under møtet: 190 kr 
 
Totalt: 1089 kr 
 
 
 
 
 

  

 
Saldo pr. 31.12. 2018 

 
 
 
 
 



 
 

ÅRSRAPPORT NILs LOKALGRUPPER 2018 
 
Lokalgruppe: 

GIG 
 
År: 

Juleavslutning 2018: 05.12                  Antall deltakere: 10 (?) 
 
Styresammensetning for året som er gått (2018) 

Drivere: Aud Dalseg/Benedicte Aars-Nicolaysen 
Representant til landsmøtet: Ikke avtalt 
Kasserer: ingen 
Sekretær: ingen 
Andre:  
Ny styreleder etter årsmøtet: 
Ingen endring 

 
Antall medlemmer/endringer i perioden: 

Antall totalt pr. årsmøtet: 23 personer 
 
Møtearrangementer i perioden: 

 
 

Tema: 
 

Antall deltakere:  
 

07.02.2018 Arkitekturhistorie Foredrag avlyst grunnet sykdom 

07.03.2018 Oslo Skatehall. Orientering ved 
Merete Hoff, Oslo Kommune 

12 

02.05.2018 Oslos nye arkitektur sett fra fjorden 
Båttur m MS PLENTY. Guide: Ellen 
Klingenberg 

19 

06.06.2018 Botanisk hage m/guide 12 

05.09.2018 Glasslåven, Granavollen (Ulla-Mari 
Brantenberg/Torill Bjorg 

15 

03.10.2018 
07.11.2018 

Nedre Foss Gård, orientering ved 
restauratør 
Nasjonalbiblioteket, Solli pl. Ny 
kantine. Orientering ved Inger 
Stenersen, Nasjonalbiblioteket. 

12 

05.12.2018 Arkitekturmuseet BOLIG,                      
Orientering ved Eva Madshus 

11 

  
Økonomi: 

Inntekter: Kr 14 687,- Utgifter Kr 21 550,- 

 Største utgiftspost: Båtleie 02.05 
Underskudd dekket av oppsparte midler 

 
Saldo pr. 31.12. 2018 

Kr 15 812,95 
 
Sendes nil@nil.no innen 1. mars.  Oslo, 23.02.2019/BAN 

 

mailto:nil@nil.no


Arkitektur N – redaksjonelle medarbeidere fra NIL i 2018 

Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes og Solveig Torsteinsen har siden 2017 delt på stillingen 
som redaksjonell medarbeider i Arkitektur N og bidratt som skribenter. I 2018 ble Gaute Brochmann 
ny redaktør.  

Under Gautes ledelse har Arkitektur N fått en fornyet profil med mål om å gjøre den mer aktuell, 
både for fagutøvere og et bredere publikum. Utgavene tematiseres i sterkere grad enn tidligere for å 
dykke dypere og undersøke overordnede teser, tendenser og utvikling i tiden. For å få flere stemmer 
i tale, presenteres prosjekter gjerne i form av intervjuer, omtaler eller kritikker, fremfor 
egenpresentasjoner. Formen er dynamisk, mindre formell og mer lettlest enn tidligere. Hver utgave 
får et unikt grafisk uttrykk som understreker innhold og pirrer nysgjerrigheten til leseren.  

NILs redaksjonelle medarbeidere er positive til utviklingen i Arkitektur N. Tematiseringen er sterkt 
knyttet til samfunnet for øvrig, med et våkent blikk for faglig utvikling og - ikke minst - tverrfaglig 
utvikling mellom fagfeltene interiørarkitektur, arkitektur, landskapsarkitektur og design. 

Vi opplever at faget vårt er i stormende utvikling, noe som ble særskilt belyst i interiørutgaven. Nr. 1-
2018 hadde overskriften «Interiør og transformasjon» – interiørarkitektenes gylne mulighet. 
Interiørarkitektene ble løftet fram og samtidig utfordret.  

Sammen med redaksjonen, leter vi fram prosjekter, tematikker og faglige profiler som har det «noe» 
ved seg, som forteller en historie, som er betydningsfulle, rett og slett interessante eller på annen 
måte treffer en nerve. Vi søker en balanse mellom interiør og møbeldesign, små og store prosjekter 
og geografisk spredning. I tillegg til rent prosjektarbeid, ser vi viktigheten av å vektlegge metode, 
prosess, bærekraft og etikk fordi de i økende grad påvirker interiørarkitektenes og designernes virke. 

 

Vi retter en utfordring til alle NIL medlemmer:  

Tips oss om gode prosjekter på arkitektur-n@nil.no! Arkitektur N er en fantastisk 
markedsføringsmulighet for den enkelte og en viktig kanal for NIL som samlet faggruppe. 

 

Vi takker for spennende prosjekter i 2018 og fortsetter som redaksjonelle medarbeidere i 2 nye år! 

Pernille, Elisabeth og Solveig 
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ECIA | Samarbeid i Europa 
Hvert år avholdes generalforsamling for medlemslandene i European Council of Interior Architects 
(ECIA). Denne holdes for å gjennomgå viktige saker som ECIA arbeider med, gi en statusrapport fra 
alle medlemslandene og avdekke om det er noe ECIA kan bidra med overfor sine medlemsland.  

Elke Kaiser har innehatt stillingen som generalsekretær i 7 år, ett år lenger enn det vedtektene legger 
opp til. Elke har gjort en stor innsats for å styrke interiørarkitektenes posisjon i Europa.  
 
Louise Bliek fra Nedeland ble enstemmig valgt inn av generalforsamling som ny generalsekretær. 
Louise ser frem til å ta over stafettpinnen etter Elke og har god erfaring fra tidligere arbeidsforhold, 
blant annet som administrativ leder og nestleder for arkitektforeningen i Nederland.  
 
President i ECIA, Anja Dirks fra Nederland ble enstemmig gjenvalgt for to nye år. Dette blir hennes 
siste periode.  

Ett styremedlem hadde sittet sin periode ut, og generalforsamlingen hadde flere spennende 
kandidater. Jeremy Williams fra NIL var en av dem. Hans yrkesfaring og kunnskap innen så vel 
undervisning og arbeidserfaring som miljøaspekter var noen av hovedårsakene til at han ble valgt inn 
som styremedlem i ECIA. Jeremy er valgt for en toårsperiode, med mulighet for forlengelse i to 
ganger to år. Styret i NIL har gleden av å gratulere Jeremy med oppgaven - vi ser frem til hans bidrag 
nå også i ECIA. 

Generalforsamlingen i ECIA stemte for å avsette midler i neste års budsjett for å fremskaffe 
informasjon om The International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) og ECIA har 
fordeler av et samarbeid. IFI er en organisasjon som bidrar til samarbeid over grensene i hele verden 
for produsenter, designere og distributører av interiørdesign.  
Oppgaven for styret i ECIA er å fremskaffe nok kunnskap til neste generalforsamling, slik at ECIAs 
medlemsland da kan ta stilling til om det er gunstig med et samarbeid mellom IFI og ECIA.  
Ingen forpliktelser er inngått ved denne beslutningen.  

Generalforsamlingen ble i år holdt i Antwerpen, Belgia helgen 14.-16. september med et godt 
gjennomført arrangement fra vertskapets side. Totalt var det bra oppmøte med 17 deltakerland 
tilstede.  
Det var tilrettelagt for et flott arrangement med befaring i bolig, besøk i et galleri, sykkeltur i sentrum 
for å se flere tidsaktuelle bygg på nært hold - og utsikt fra MAS. Sykkelturen ble avsluttet med en 
kulinarisk lunsj i parken, i fantastisk solskinnsvær. På lørdagskvelden sørget styremedlem Jan Geysen 
for en sosial, felles middag i hans blivende kontorlokaler rett ved elven i et gammelt fabrikklokale. 
Generelt fikk vi alle gode samtaler på tvers av landene, med åpen dialog om dagligdagse saker som 
interiørarkitekters oppdrag og hverdag. 

ECIA gjør en formidabel innsats for å bidra til at interiørarkitekter er synlige i de europeiske landene. 

 

Interiørarkitekt MNIL Monica Døhlie Heck, Visepresident i NIL 



 

Generalforsamling i ECIA 2018, Antwerpen 



24. januar 2019 
 
 
 
 

Rapport frå styret for Stiftelsen Kulturkvartalet, Jugendstilsenteret  
og Kunstmuseet KUBE 2018 

 
Frå Interiørarkitekt MNIL Aslaug Marit Øyehaug, varamedlem i styret. 
 
NIL´s medlem i styret er vara for NAL´s medlem Thor Slyngstad. 
Vara vert berre kalla inn når styremedlem ikkje kan møte. I 2018 var ikkje NIL´s medlem 
innkalla som vara til styremøter 
Styret hadde tilsaman 5 møter i 2018. 
 
 
Den viktigaste saka i 2018 har vore konsolidering med stiftinga Sunnmøre Museum. 
 
Pga arbeidet med samanslåing med Sunnmøre Museum har planlegging av utviding i 
nabobygget vorte sett på vent. 
 
Kulturkvartalet kan vere ein stad der våre medlemmer, som har gode idear om formidling 
av arkitektur og design, kan få til samarbeid gjennom td den kuturelle skulesekken om 
undervisningsopplegg og workshop. 
 
 
Årsmelding frå 2018 for Kulturkvartalet vert sendt så snart den ligg føre.  
 



Årsrapport fra 2018 
Nasjonalt fagråd for designutdanning (tidl. Profesjonsrådet for 
Designutdanning )

Det har vært 2 møter i Nasjonalt fagråd for designutdanning i 2018.

Vårmøte i Milano. NIL sin nåværende observatør var ikke tilstede ved dette 
møtet 
Høstmøte 10. oktober, UIB KMD NIL deltok som observatør. 

Saker: Godkjenning referat fra høstmøtet på AHO 2017. 

Orientering om status UHR (KDA: Kunst, Design og Arkitektur)

Publikasjoner nivå 1 og 2

Finansiell støtte til Formakademisk

Presentasjon av Profesjonsrådet

Innspill fra DOGA (Designpolitisk)

Kartlegging eksisterende markedsbehov for ulike type designere

Åremålsstillinger

Eget navn kategori under samordna opptak, NTNU

Sakkyndigkomiteer 

Vårmøte

Eventuelt, Designers Saturday

Lene Utbjoe, observatør for NIL 



Årsrapport 2018 

Nasjonalt råd for arkitektur og landskapsarkitektur 
(tidligere: Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanninger) 

NILs observatør i rådet er Mona Lise Lien, daglig leder i NIL 

Formål og oppgaver: 
Profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning er opprettet av Universitets- og 
høgskolerådet. Profesjonsrådet skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine 
fagområder og det skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra 
medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets organer. Profesjonsrådet kan på eget 
initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker og problemstillinger innen sine 
fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom 
Universitets- og høgskolerådet. 
 

Det ble gjennomført to møter i profesjonsrådet i 2018, 8. februar på NTNU i Trondheim og 23. 
november på NMBU, Ås. 

Fra sakslisten 8. februar 

Nytt PhD-program Forskerskolen v/ Marianne Skjulhaug  
Bakgrunn  
Kunnskapsdepartementet har besluttet å etablere PhD-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Et høringsbrev 
gikk ut 06.07.2017. Flere høringsinnspill ga full oppslutning men med kommentarer om det skarpe skille 
mellom kunst (kunstnerisk metode) og vitenskap (vitenskapelig metode). Videre et ønske om at 
stipendiatprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) fortsetter til doktorgradsprogrammet 
er etablert og at doktorgradsprogrammet bygger videre på PKU.  
Med dette som bakteppe presenterte M. Skjulhaug noen momenter for oppstart av en diskusjon gjeldende 
fagområdene arkitektur og landskapsarkitektur.  
Fagområdene arkitektur og landskapsarkitektur ligger i mellomsjiktet (Research by design) mellom kunst- og 
naturvitenskap og bare fagmiljøet ved NTNU, som nå er tilknyttet designmiljøet, er «sterke» nok til å 
tilfredsstille kravene satt i retningslinjene.  
Profesjonsrådet ser en løsning i å nedsette en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for et samarbeid om en 
felles PhD-grad.  
 
Ny organisering av UHR v/ Hege Bolstad Pettersen  
Den nye organiseringen (oppstart 1. januar 2018) ble presentert.  
Konsekvensene blir bl.a. at eksisterende profesjonsråd legges ned og det etableres en ny strategisk 
enhet for fagområdene kunst, design og arkitektur, som er en av 8 fagstrategiske enheter under 
UHRs representantskap og styre.  
UHR vil nedsette en arbeidsgruppe som forbereder det konstituerende møtet høsten 2018.  
Den aktuelle fagstrategiske enheten er kalt; UHR-kunst, design og arkitektur. Profesjonsrådet ber om 
at alfabetet brukes slik at navnet blir UHR-arkitektur, design og kunst.  
 
Presentasjon av den 5-årige master i landskapsarkitektur AHO  
Oppstart 2018. Opptaket gjøres på sammen måte som ved arkitekturprogrammet – med 
opptaksprøve og konkurransepoeng.  
Programmet er en felles master ved AHO og ved UiT der de 3 første årene tas ved AHO og de 2 siste 
årene tas i Tromsø. UiT utsteder, men AHO nevnes i vitnemålet/diplomet.  
Masteren er en norsk master.  



Fakulteter for kunst ved UiT eier programmet.  
Masteren får en nordlig profil som kan nyttes ellers i verden. Subarktisk brukes globalt.  
Plantekunnskap innunder økologibegrepet –søker samarbeid med botanisk hage.  
Ønsker å utdanne sterke formgivere.  
Feltarbeid.  
 

Fra sakslisten 23. november 

Ny organisering av Universitet og høgskolerådet  
Møteleder presenterte den nye organiseringen – bakgrunn for ny organisering og forslag til vedtak.  
 
Kort; inndeling i tre nivåer (vedtatt 2017)  
Nivå 1: Representantskapet  
Nivå 2: Fagstrategiske enheter med arbeidsutvalg  
Nivå 3: Nasjonale fagråd  
6. februar 2019 skal det velges leder, nestleder, arbeidsutvalg- faste deltakere samt observatører  
til strategisk enhet: «Kunst design og arkitektur»- nivå 2  
 
Vedtak:  
Det opprettes Nasjonalt råd for arkitektur og landskapsarkitektur som erstatning for profesjonsrådet.  
Leder av Nasjonalt råd for arkitektur og landskapsarkitektur alterneres blant rådets medlemmer – 
med syklus på to år av gangen. Sekretærfunksjonen følger leder. 
Leder bør fortrinnsvis være instituttleder.  
 
Medlemmene er UHR-medlemmer *, to studentrepresentanter valgt av (NSU) og observatører.  
Møtene organiseres som følgende:  
- Del A. Medlemmer samt observatører fra BAS og FUS.  
- Del B. Observatører**  
 
Møtehyppighet: 1-2 ganger i året.  
Rådet konstitueres etter konstituerende møte i UHR – kunst, design og arkitektur 6. februar 2019  
*UHR-medlemmer; AHO, NTNU, UIT (ny) og NMBU.  
**Observatører: AiN, NAL, NLA, NIL, UHR, NFR, DogA, BAS, FUS.  
 

____________ 

 
Det er nyttig og viktig å delta som observatør i Profesjonsrådet for arkitektur- og landskapsarkitektur-
utdanning. Det blir lagt merke til at NIL er tilstede og deltar.  
Det blir interessant å se hva slags betydning omorganisereringen av UHR får med nye strategiske 
faggrupper.  
 

Oslo 1. mars 2019 
Mona Lise Lien 



 

Årsberetning for Norsk Forening for Ergonomi og Human Factors 

2018 

 
Styret i NEHF har i denne perioden bestått av følgende personer:  
 
- Elisabeth Gedde, Oppfølgingsenheten FRISK, Styreleder  

- Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo  

- Mads Olsen, Aleris AB  

- Elin Vang Kristiansen, MNIL 

- Anne Skaalerud – nytt styremedlem 

- Andreas Hyldbakk – nytt styremedlem 

  
Foreningen økte styret med to personer i løpet av året. Begge de nye medlemmene er nyutdannede 

ergonomer. 

Viktige arbeidsoppgaver dette året har vært: 

- Utarbeide ny facebookside – som er ferdigstilt men ikke lansert på grunn av domenerelaterte 

problemer. 

- Planlegge Nordisk konferanse i Oslo-området i 2020. 

Foreningen var nær nedleggelse i fjor på grunn av fallende medlemstall, og liten interesse. Det ble på 

årsmøtet bestemt at vi likevel ønsker å prøve å revitalisere denne, da den nordiske foreningen står 

sterkt, og da mener vi det også vil være et behov for denne type forening i Norge. Vi jobber derfor for 

økt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de nordiske landene. 

Ved å øke antall styremedlemmer vil styret ha bedre resursser til å kunne bygge seg opp til det 

samme nivået som våre nordiske naboland. Vi planlegge for betydelig høyere aktivitetsnivå i 

forbindelse med den nordiske konferansen som den norske avdelingen har ansvaret for neste år. 

I tillegg har vi økt samarbeid med utdanningsinstitusjoner, hovedsakelig Oslo Met, og ønsker oss 

tettere samarbeid med flere skoler for høyere utdanning. 

Årsmøtet vil avholdes som vanlig i mai/juni. 

 
Elin Vang Kristiansen  
Int.ark. MNIL  
Oslo 28.02.2019 
 



NIL i Oslo arkitekturtriennale (OAT), årsrapport 2018 

NIL er assosiert medlem i Oslo arkitekturtriennale. 

Temaet for Oslo arkitekturtriennale 2019 er degrowth. 

Sekretariatet for OAT dro tidlig i 2018 i gang en felles workshop der alle medlemmer og assosierte 
medlemmer samt kuratorteamet deltok for å presentere seg og sine forventninger til OAT 2019.  
Administrasjonen i NIL hadde flere innledende møter på vårparten for å begynne planleggingen av 
NILs bidrag, uten at det førte til konkrete ideer.  
 

Etter at artikkelen «Interiørarkitektur & degrowth» ble publisert i Arkitektnytt nr. 07 / 2018, ble vi 
kontaktet av to medlemmer/firmaer som uavhengig av hverandre hadde blitt inspirert av artikkelen 
og ønsket å bidra til triennalen og synliggjøring av faggruppen. Artikkelen handler om hvordan 
triennaletemaet også er aktuelt for interiørarkitekter. - Interiørarkitektur blir viktig for å skape 
endring, mener kuratorene for triennalen i denne artikkelen. 

Etter innledende møter med Morten Kaels fra Kaels Studio og Sarah Leszinzki og Elisabeth Paus fra 
IARK ble denne planen skissert: 
NIL skal stå for ett kuratert NIL-prosjekt, som viser hva interiørarkitekter og møbeldesignere kan 
bidra med inn i tematikken for triennalen. Viktigheten av interiørarkitektur, og de grepene våre 
medlemmer gjør, skal understrekes med tanke på transformasjon, re-use, re-cycling, up-cycling. 

Etter de innledende møtene ble det klart at det var ønskelig med et møte med OAT-sekretariatet for 
å få mer informasjon om triennalens tema og videre arbeid. Programansvarlig i OAT, Alexandra Cruz 
møtte Morten Kaels, Sarah Leszinski og Heidi Tolo, begge fra IARK og NIL-administrasjonen i 
november 2018. 

Videre ble det planlagt en workshop i januar for å konkretisere prosjektet videre, og legge grunnlaget 
for å lage en invitasjon til alle NILs medlemmer for innsending av aktuelle prosjekter.  

Høyskolen Kristiania 
I tillegg til dette prosjektet er vi i dialog med Høyskolen Kristiania om et studentprosjekt for deres 
studenter på BA2. De skal ha et emne i tråd med degrowth-tematikken våren 2019 som skal resultere 
i en utstilling som viser 6 utvalgte prosjekter under OAT. Kontaktpersoner ved Høyskolen Kristiania er 
Jeremy Williams og Linda Lien. 

Kommunikasjon 
Kommunikasjonsansvarlig i OAT Eva Engeseth har vært hos oss for å høre våre tanker og 
forventninger til OAT 2019. Det er blitt opprettet en lukket Facebookgruppe for alle medlemmer og 
assosierte medlemmer samt OAT-sekretariatet.  

 

Oslo, 27. februar 2019 

Sara Skotte, administrasjonssekretær i NIL og hovedkontakt for NIL ovenfor OAT 

 

 

 



2018 – Rapport fra Statens Kunstnerstipend, Stipendkomiteen for Andre 
Kunstnergrupper (ANKUN) 

ANKUN er tverrfaglig og består av 6 medlemmer samt sekretær fra Kulturrådet. Hvert medlem er innstilt for 
2‐4 år fra sin kunstnergruppe og godkjent av Kulturrådet. ANKUN‐komiteen vurderer søknader som omfatter 
alle tverrfaglige kunstnerskap eller kunstnerskap som ikke har egne komiteer, samt søkere til stipender i 
komiteer som ikke har egne hjemler for disse stipendene. 
 
Komiteens arbeidsår begynner i november og avsluttes i begynnelsen av februar det påfølgende året. Jeg har 
representert NIL i ANKUN siden november 2016. 
 
ANKUN innstiller til følgende kunstnerstipend: 
‐ Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, 1 ‐  3 å 
‐ Arbeidsstipend, 1 ‐ 5 år 
‐ Diversestipend ‐ inntil kr 80.000 
‐ Stipend for etablerte kunstnere, 10 år 
‐ Stipend for seniorkunstnere, fram til fylte 67 år 

Stipendenes størrelse avgjøres av Stortinget hvert år og antall ledige hjemler avgjør antall stipend som deles 
ut. ANKUN skal imidlertid innstille mulige kandidater selv om det ikke er ledige hjemler ved innstillingen. 
Innstillingene sendes videre til Rådet som avgjør og tildeler. 

Fra november blir alle søknader som tilfaller ANKUN lagt ut på en lukket webside for komiteen. Disse leses 
raskt gjennom før vi samles til et fordelingsmøte første uken i desmber for å videresende søknader som ikke 
hører hjemme i vår komite. Disse bir sendt til annen passende kunstnergruppekomite. På møtet melder man 
også inn evt inhabilitet ifht foreliggende søkere. 
 
Fra desember til januar leser vi grundig gjennom alle søknader og gir vår evaluering av kunstnerskapene med 
karakterene A,B og C. I midten av januar kommer også de søknandene som er videresendt fra de andre 
komiteene. Hver av komiteens medlemmer får også en liste av søknader de skal forberede spesielt for 
presentasjon for komiteen. Gjennomsnittlig får vi 400 søknader som representerer rundt 200 individuelle 
søkere, da det kan være inntil 3 stipend i samme søknadsformular. 

I slutten av januar samles komiteen en uke for å bestemme hvilke søkere som skal innstilles til stipend. Da 
har komiteens sekrektær samlet lister med vurderingene. Alle kunstnerskap med A‐er vurderes i plenum, 
samt søkere som av en eller annen grunn har fått lavere karaktere, men vi ser har et kunstnerskap som 
fortjener nærmere diskusjon. Vi vurderer da det enkelte kunstnerskap over tid og dets utviklingsmuligheter 
og evt hvordan søker tidligere har klart å utnytte stipender de har mottatt. I henhold til antall ledige hjemler 
blir så en liste satt opp, samt en reserveliste for hvert stipend. Komiteen gir også sitt forslag til summer for 
de enkelte Diversestipend og antall år for arbeidsstipendene. Dette er en møysommelig og gjennomdiskutert 
prosess som krever fokus og forberedelser. Komiteens instillinger sendes med en kort begrunnelse til Rådet 
for videre behandling. 

Arbeidet er svært interessant og lærerikt! Tross i et massivt lesearbeid, med mange vedlegg som foto, film, 
video, tekster, lyd og annet man skal gjennom, gir arbeidet innblikk i mange spennende kunstnereskap. 
Diskusjonene i innstillingsuka er tette og intense og det er mye å lære fra de andres kompetansefelt. Ellers 
oppfordres det selvsagt til å følge bredt med i kulturfeltet hele året. For design og arkitekturfeltet som jeg 
representerer, er det økende antall søkere som styrer i selvstendige retninger innen møbel‐ og 
produktdesign, romskulptur, installasjon og også aksjonsdesign med et bredere samfunnsansvar. Dette er 
gledelig og viser en utvidet forståelse for hva våre medlemmer og vårt fagfelt kan bidra med i innovativ  
retning. Det er positivt tilbakemeldt at det er et arkitektur‐ og designfokusert medlem i komiteen. 

Bjørg Aabø, Int ark MNIL 



Årsrapport 2018 
NILs representant i Stiftelsen Arkitekturmuseet,  
Interiørarkitekt MNIL Bente Irminger 
Førsteamanuensis og Visedekan for utdanning, Fakultetet for Kunst, Musikk og Design, 
Universitetet i Bergen 
 
”Mandat for stiftelsens styre er å forvalte eiendomsretten til Stiftelsen Arkitekturmuseets 
samlinger slik de var på det tidspunkt museet trådte inn i i Nasjonalmuseet for kunst, samt 
det materialet som på et senere tidspunkt ble gitt direkte til Stiftelsen Arkitekturmuseet. 
Stiftelsens formål er samtidig å arbeide for og støtte at det samles inn, bevares, forskes på og 
formidles kunnskap og materiale om arkitektur.” 
 
Arkitekturmuseet ble innlemmet i Nasjonalmuseet i 2003 (avtale fra november 2002), men i 
forbindelse med bygging av nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design og 
tiltredelse av ny direktør for Nasjonalmuseet er det satt i gang en omfattende organisatorisk 
prosess.   
 
Året 2018 har derfor vært preget av diskusjoner rundt Arkitekturmuseets fremtid og 
samarbeid med Nasjonalmuseet.  
 
I 2018 har det kun vært avholdt ett styremøte i Stiftelsen, som var 5. juni i Bergen. 
Fakultetet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design var vertskap for styremøtet. 
I tillegg til styret i Stiftelsen var også Pål Henry Engh (vår representant i Nasjonalmuseets 
styre) invitert for å informere om utviklingen i saken om Arkitekturmuseets rolle inn mot 
Nasjonalmuseets organisasjonsprosess. 
 
Det har vært avholdt flere møter mellom Stiftelsens styreleder Guy Tschudi-Madsen, Pål 
Henry Engh og Nasjonalmuseets styre og ledelse. Styret i Stiftelsen Arkitekturmuseet har 
vært løpende orientert om utviklingen i prosessen underveis. 
 
Fra Nasjonalmuseets side er det uttrykt at Stiftelsen Artkitekturmuseets formål skal 
videreføres innenfor Nasjonalmuseet. 
  
Neste styremøte avholdes 14. mars 2019 i Oslo. 
 
Bente Irminger 
28.02.2019 
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