Årsrapport 2012

ÅRSMØTET 2013
Onsdag 22.mai.

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 2012-13
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 17.april 2013.
Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene ved frist for å levere saker 2.mai 2013.
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 følger vedlagt, undertegnet av styrets medlemmer.
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 2:
Protokoll tas til etterretning.

SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER
Styresammensetning for perioden 2012 – 2013:
•
•
•
•
•

Pelle Engesæter Johnstad (ideas2evidence)
Jonas Bjørklund, Fjell kommune
Laura Ve, Osterøy kommune
Linn Skjold, Bergen kommune
Grete Kathrine Jacobsen, Fylkesmannen i Hordaland (inn januar 2013).

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 deltar til vanlig på BOBY landsstyremøte på våren. Denne våren hadde verken leder eller
noen andre i styret anledning til å delta på møtet i Oslo. Det ble imidlertid oversendt en beretning
om lagets aktivitet og antall medlemmer.
Forslag til styre for perioden 2010 – 2011:
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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Samtlige av styrets medlemmer ønsker å fortsette et år til.
•
•
•
•
•
•

Pelle Engesæter Johnstad (ideas2evidence)
Jonas Bjørklund, Fjell kommune
Laura Ve, Osterøy kommune
Linn Skjold, Bergen kommune
Grete Kathrine Jacobsen, Fylkesmannen i Hordaland (inn januar 2013)
Vivian Garnes, Plottaplan AS

Det har lenge vært et ønske om å få utbyggersiden representert i styret i Bergen Boby. Det har heller
ikke i år lykkes styret å få styrekandidater fra utbyggersiden. Styret ber om tilslutning om å supplere
styret med én kandidat i løpet av styreperioden.
FORSLAG TIL VEDTAK SAK3:
Årsmøtet godkjenner forslaget til nytt styre for perioden 2013-2014.
SAK 4. ORIENTERING AV MEDLEMSAKTIVITET 2012-2013:
Generelt
Foreningen har som målsetting å arrangere 2-3 møter hvert semester, enten alene eller i samarbeid
med andre foreninger som Bergen arkitetektforening og Norske Landskapsarkitekters forening. Årets
første møte var et samarbeidsmøte mellom de tre foreningene.
Møtene våre pleier å ha mellom 25 og 55 deltakere, alt etter tema og om det er møtekollisjoner. Det
pleier være en liten trofast møtelyd, samt at spesielt interesserte kommer på møtene alt etter tema.
Målsettingen har vært å arrangere møter som fenger flere målgrupper og som således bidrar til å
gjøre møtene til en enda mer interessant faglig møteplass.
Bergen Boby har etter egen vurdering har ett godt arbeidene styre med flinke og motiverte
medlemmer. De fleste er ansatt som kommunale planleggere. Vi arbeider følgelig med å utvide med
nye styremedlemmer fra privat sektor og utbyggere (som boligbyggelagene).
Møter i regi av Bergen Boby høsten 2012 og våren 2013

26.9.2012: Hva skjer i Sandviken?
Sted: Bergen Arkitekt Skole
Sandviken er en kompleks og samansatt bydel med utfordringer knytt til næringsutvikling,
boligbygging, gode møtestader, strandlinje, topografi, osv. Utviklinga står på trappene.
Innledere:
•
•
•
•

Ola B Siverts, samfunnsplanlegger (Cubus)
Elise Nordskag, representant fra Bybanen (Bergen kommune)
Jacob Schroll og Idar Havn, 2 helt ferske arkitekter fra BAS, forteller om sin diplomoppgave
fra Sandviken
Anders Haaland, lokalpatriot og historiker
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21.oktober.2012: Forprogram: Norsk Planmøte
•
•

Bergen BOBY arrangerte forprogram til Norsk Planmøte 2012 søndagen 21.okt. 2012.
Faglig ekskursjon til utviklingsprosjekter i Bergensområdet: Arna, Åsane senter og Straume
(Fjell kommune). Forprogammet ble avsluttet med middag i Kalfaret Brygghus

6. februar.2013: Mindemyren områderegulering
Sted: Landmark
Fellesarrangement med Norske Landskapsarkitekters forening, avd. Hordaland og Bergen
Arkitektforening.
Tema: Områdereguleringen av Mindemyren. Hvordan vil Mindemyren se ut i fremtiden, og sikrer
planen en bærekraftig byutvikling?
Innledere:
•
•
•
•

Magne Grostad, prosjektleder for områdereguleringen av Mindemyren
Rainer Stange, prof. institutt for Urbanisme og Landskap Arkitektur og designhøgskolen,
Dronninga Landskap
Asplan Viak; presenterer forprosjekt til områdereguleringen
OG Arkitekter; presenterer forprosjekt

20.mars.2013: God boligutvikling - får Bergensregionen det til?
Sted: Litteraturhuset
Hvilke kriterier planlegger vi etter for å skape en "god by" og får vi det til her i vest?
Møtet fokuserte på de store strategiske perspektivene i Bergensregionen mht boligpolitikk,
boligutvikling og bokvalitet.
Innledere:
• Dag Jarle Aksnes belyser saken fra utbygger siden, hvordan vurderes markedet og hvilke
prioriteringer gjør OBOS i sine prosjekter?
• White arkitekter presenterer noen av sine prosjekter og trekker inn de lange linjene.
• Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune kommer også og beriker oss med den planfaglige
vinklingen fra kommunen.

22.mai 2013: Det Urbane Naboskap. Pluss Årsmøte.
Sted: Litteraturhuset.
12.juni: Møte om Bybanen. Hvor skal den gå og hvorfor skal den gå slik? Arbeidstittel.
Sted: Litteraturhuset.
Samarbeid med BAF. Følg med på http://bergenboby.no/
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4:
Orientering om driften i foreningen 2012-2013 tas til etterretning.
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SAK 5. MEDLEMSTALL OG ØKONOMI
Boby Bergen har pr januar 2013 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.
Årsregnskapet for 2012 viser et solid overskudd. Samlet har foreningen gått med overskudd de
senere årene.
Styret har som mål å jobbe kontinuerlig med verving av nye medlemmer.
Foreningens regnskap for 2012 følger som vedlegg.

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 5:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for foreningen for 2012.

Bergen, den 22.mai 2013
Styret:
Pelle Engesæter

Jonas Bjørklund

Laura Ve
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Linn Skjold

Grete K. Jacobsen

