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Styret har satt opp følgende saksliste til årsmøtet:  

SAK 1. INNKALLING  

SAK 2. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2013  

SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER  

SAK 4. ORIENTERING OG MEDLEMSAKTIVITET 2013-14  

SAK 5. MEDLEMSTALL OG ØKONOMI  
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SAK 1. INNKALLING  

Årsmøtet er annonsert ved utsendelse av varsel til alle medlemmer via e-post 25.april 2014. 

Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene  til  Årsmøtet.  

Årsmøtet blir avholdt i etter medlemsmøte samme dato. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 1:  

Møteinnkalling og saksliste for årsmøtet godkjennes.  

 

SAK 2. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2013  

Protokoll fra årsmøtet 2013 blir lagt fram på Årsmøtet, undertegnet av styrets medlemmer.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 2:  

Protokoll tas til etterretning.  

 

SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER  

Styresammensetning for perioden mai 2013 – mai 2014:  

 Pelle Engesæter (ideas2evidence), leder 

 Laura Ve, Osterøy kommune 

 Linn Skjold, Bergen kommune/Rambøll 

 Grete Kathrine Jacobsen, Fylkesmannen i Hordaland  

 Thomas Leathem, Bergen kommune (inn august 2013) 

 Vivian Garnes, egen praksis (valgt på Årsmøtet 2013 – sluttet november 2013) 

Thomas Leathem kom inn i styret i august 2013. Styret har hatt fullmakt fra Årsmøtet til å rekruttere 

en til to kandidater til styret uten møtets godkjenning. 

Styret utgjør valgkommite, og sendte tidlig i mai ut åpen invitasjon til lagets medlemmer om det var 

interesse av å sitte i styret. Det meldte seg fire som var interessert; disse blir alle instilt til valg for 

styret. 

I samsvar med vedtektene for foreningen skal styret ha minst fire medlemmer. Eksisterende styre er 

valgt for 1 år og står derfor på valg. 
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Linn Skjold trekker seg fra styret, Pelle Engesæter ønsker å trekke seg fra årsskiftet 2014/2015. Dette 

for å holde kontinuiteten i en overgangsfase med flere nye styremedlemmer. 

Styremedlemmenes hverdag kan være hektisk med en jobb som krever sitt og et privatliv som også 

krever sitt. Det kan også til tider være travelt i Bobystyret. Styret foreslår følgelig at styret kan utvides 

fra seks til åtte personer og ber om Årsmøtets godkjenning av det. Dette vil gjelde ut året 2014.   

I følge vedtektene skal styret bestå av 5 personer.  

Forslag til nytt styre for perioden 2014: 

 Laura Ve, Osterøy kommune. 

 Grete Kathrine Jacobsen, Fylkesmannen i Hordaland. 

 Thomas Leathem, Bergen kommune 

 Tord Bakke NY 

 Solveig Renslo, Multikonsult NY 

 Karin van Wijngaarden, Rambøll NY 

 Petter Wiberg, Bergen kommune NY 

 Pelle Engesæte, ideas2evidence. Ut året 2014. 

Styret konsituerer seg selv på første styremøte etter Årsmøtet. 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK3:  

Årsmøtet godkjenner forslaget til nytt styre for perioden 2014-2015. 

 

SAK 4. ORIENTERING AV MEDLEMSAKTIVITET 2012-2013:  

Styreaktivitet 

Det har vært intensjonen å avholde styremøter hver 14.dag, no vi har avveket  fra etter behov. Det 

har i tillegg vært hyppig kontakt mellom styremedlemmene over epost. Mye av forarbeidet til 

styremøtene har blitt gjort gjennom epostkorrespondanse. 

Styrets leder har deltatt på landsstyremøtet høsten 2013. Verken leder eller andre i styret hadde 

anledning til å delta på landstyremøtet våren 2014. Det ble imidlertid oversendt en beretning om 

lagets aktivitet og antall medlemmer. 

Bergen Boby var representert med to medlemmer på Norsk BOBY sitt 100-årsjubeleum 

18.novembrer 2013, Fra reform til refleksjon - 100-års konferanse Norsk BOBY. 

«Norsk BOBY har påvirket samfunnsutviklingen i Norge gjennom hundre år. I anledningens 100-

årsjubileet ønsker vi å synliggjøre hva som er arven fra foreningens formål, virke og roller i det norske 

samfunnet. Men et jubileum er også en anledning til å se litt på hvordan ting har gått, hvor vi står i 

dag, og hva som skal være foreningens rolle videre.» 

Møter i regi av Bergen Boby høsten 2013 og våren 2014 

Det ble til sammen arrangert ni møter i sesongen 2013-2014. Det er resultatet av en ambisiøs satsing 

fra styret og er et ledd i å få fram Bobymøtene som et naturlig møtepunkt for byen og regionens 
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planleggere og byutviklingsinteresserte.  Vi synes selv dette har vært vellykket, men det har også gått 

sterkt ut over foreningens økonomi (jf Økonomirapporten). Samtlige møter har blitt avholdt i 

Litteraturhuset med unntak av tre. 

Møte 1: 12.06.13: BYBANEMØTE  

Bybanen - mål eller virkemiddel? 

Skal Bybanen være et mål i seg selv, eller et verktøy for å fremme byutvikling? 

Utgangspunktet for møtet var konsekvensutredningen for bybanen mellom Bergen sentrum og 

Åsane som akkurat har vert på høring.  

Hva er det beste grepet - og hvorfor? Flere problemstillinger melder seg som Bryggen, det smale 

snittet i Sandviken, Nyhavn eller ikke Nyhavn, tunell eller dagløsning. 

Blir faktisk reisetid redusert med tunelløsning og vil bydelene bli "stillere" med bane istedenfor bil? 

Følgende innledet: 

 Solveig Mathiesen, Norconsult: Presentasjon av alternativer og KU 

 Bent Stensaker, Multikonsult: Presenterte deres tanker rundt undergrunnsløsning for 

sentrum og koblingene videre 

 Ola B. Sivertsen, Cubus: Argumenterte for daglinje mellom sentrum og Åsane 

 

Møte 2: 03.09.13. Regional planning Vancouver 

Høstens første møte hadde tema Regional planlegging i Vancouver og hadde innledning av vårt nye 

styremedlem Thomas Leathem. 

En presentasjon om "Vancouverism" og andre strategier for en region i sterk vekst.  

STED: the-HUB Bergen på Bryggen, Holmedalsgården 3. 

 

Møte 3: 15.10.13: Hvorfor planlegges det for økt biltrafikk når målet er det motsatte?  

Hvorfor lager planleggerne planer for utvikling av arealstrukturer og transportsystemer som gir vekst 

i biltrafikken, når målsettingen er å redusere biltrafikken? Dette var hovedtemaet i 

doktorgradsarbeidet til Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt som forsvarte sin avhandling 

ved Universitet for miljø og biovitenskap (UMB). 

 

Møte 4: 05.11.13: KPA Bergen - hva blir konsekvensene? 

Kommuneplanen for Bergen er nå endelig vedtatt. Prosessen har vært lang. Er det en god plan? 

BOBY inviterer til møte der vi ønsker å fokusere på hvilke føringer planen gir for samordnet transport 

og arealbruk. Hvilke funksjoner planlegges hvor, hvorfor og hva kan konsekvensene bli? Bergen 

kommune har siden 2008 vert del av Fremtidens Byer – er dette synlig i den endelig vedtatte 

arealplanen for kommunen? 

Innleder var Jomar Langeland fra plangruppen Civitas. Sted Rådhuskantina. 

 

Møte 5: 12.12.13: BOBY forelesning  

Fjorårets siste BOBYmøte var en forelesning med Jonathan Woodroffe and Jerome Pickard fra S333 

Architecture + Urbanism. Forelesningen var i forbindelse med et masterkurs de holdt på Bergen 

Arkitekhøgskule, BAS som gikk under navnet Think Tank Bergen (Who we are). Kurset tok for seg 

problemstillingene rundt og ulike måter å takle den forventede befolkningsveksten i 

Bergensregionen, dette semesteret var det området rundt Sandsli. 

Møtet ble holdt på engelsk. 
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Møte 6: 11.02. 14: Byplanleggeren igår, idag og i morgen 

Årets første møte var 11.februar med ingen ringere enn Rolf H Jensen, tidligere byplansjef i Oslo, 

forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), professer ved NTNU, m.m.  

Vi inviterte Rolf Jensen til å holde et foredrag om byplanleggerrollen i går, i dag og i morgen. Det ble 

et svært interessant og lærerikt møte for de mange frammøtte. 

Møtet ble avholdt på Hotell Terminus. 

 

Møte 7: 11.03.14: Visjoner for Bergen sentrum? - del1 

Har vi visjoner for Bergen sentrum? Hva skal til for at sentrum skal bli attraktivt, innholdsrikt, med 

gode kvaliteter og et levedyktig handelsliv? 

Fremtidig utvikling og bruken av Bergen sentrum er stadig gjenstand for debatt. Diskusjonen dreier 

seg om alt fra reklame i byrommene, parkering, aktive fasader på bygg, innhold i bygg, fortetting, 

bolig, kulturtilbud, forfall av områder, rusproblematikk, kriminalitet, transformasjon av områder, 

transport og infrastruktur, ny og gammel arkitektur, grøntområder, møtesteder, klima, bevaring, 

fornying… 

Vi inviterte 3RW arkitekter og Steinar Kristoffersen fra Bergen Sentrum AS og til å holde innlegg på 

tema «Visjoner for Bergen sentrum».  Møtet var del 1 av 2 på dette tema. 

 

Møte 8: 25.03.14: Visjoner for Bergen sentrum? - del2 

Vi inviterte Nicolai Strøm-Olsen, medforfatter av boken BYKAMP, til å innlede på tema "Visjoner for 

Bergen sentrum". Sammen med medforfatter Ståle Økland stiller de spørsmål med målet og 

innholdet i byen: "Hva skaper en god by? Er det kafeer, parker eller kanskje kulturtilbud? Er det 

koselige torg, vakker arkitektur eller trivelige lekeområder for barn? Nei, mener Ståle Økland og 

Nicolai Strøm-Olsen, som hevder at næringsvirksomhet og handel er det viktigste i all byutvikling". 

(omtale ARK-bokhandel). 

 

Møte 9: 27.05.14: Visjoner for Nygårdstangen 

Sesongens siste møte er viet Sweco sine spennende visjoner for Nygårdstangen.  

Innledere er Mats Mastervik og Line Merete Valle. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4:  

Orientering om driften i foreningen 2013-2014 tas til etterretning.  

 

SAK 5. MEDLEMSTALL OG ØKONOMI  

Boby Bergen har pr januar 2014 ca 120 medlemmer. 

Medlemmene og annonsering på programmet er den viktigste inntektskilden til foreningen. For 

driften legger styret følgende hovedprinsipp til grunn:  

 Møter og seminarer skal i hovedsak være selvfinansierende.  

 Inntektene fra annonsering og medlemskontingent skal i hovedsak gå til den løpende drift av  

foreningen. 
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Perioden mai 2013 – mai 2014 har vært en periode med mange møter og tilsvarende store utgifter.  

Årsregnskapet for 2013 viser følgende: 

Inngående Saldo 30.05.2013:   kr 66387,31 

Utgående saldo, 26.05.2014:   kr     998,03 

 

Inntektene i form av medlemspenger og sponsormidler har vært mindre enn utgiftene.  

De største utgiftspostene er utgifter i forbindelse med møtevirksomheten. 

Honorarer/innledergaver:  kr 32 474,- 

Leie av lokaler:    kr  35 669,- 

 

Foreningen har også gått til innkkjøp av bærebar pc til bruk på møtene. Denne kom på kr 3 539. 

 

Til sammen hadde foreningen utgifter på kr 88 509,-. 

 

På plasseringskonto har vi per i dag kr 31 479,16. 

 

Styret har som mål å jobbe kontinuerlig med verving av nye medlemmer, og ikkje minst skaffe flere 

sponsorer. Dette arbeidet vil bli prioritert i kommende periode. 

 

Foreningens regnskap for 2013 følger som vedlegg.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 5:  

Årsmøtet godkjenner regnskapet for foreningen for 2012.  

 

Bergen, den 27.mai 2014 

Styret:  

Pelle Engesæter  Laura Ve Linn Skjold Grete K. Jacobsen Thomas Leathem 


