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Notat 
Til:  Medlemmer i regionalavdelingen 
Fra:  Styret i avdeling BERGEN 
Dato:  Til Årsmøte 03.06.2009 
SAK:  ÅRSMØTE 2009 med saksliste og årsmelding 2008 
 

  
 
 
SAK 1. INNKALLING 
 
Årsmøtet er annonsert ved utsendelse av varsel til alle medlemmer via e-post 5.mai 2009.  Frist for å levere 
saker var satt til 18. mai 2009. Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen saker fra medlemmene.  
Utsendelse av årsmelding og regnskap den 20.05.2009. 
 
Styret har satt opp følgende saksliste til årsmøtet:  
 

SAK 1. INNKALLING 
SAK 2. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2008 
SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER  
SAK 4. ORIENTERING OG MEDLEMSAKTIVITET 2008 
SAK 5. MEDLEMSTALL OG ØKONOMI 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 1:  
Møteinnkalling og saksliste for årsmøtet godkjennes.  
 
SAK 2. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2008 
 
Protokoll fra årsmøtet 2008 følger vedlagt, undertegnet av styrets medlemmer.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 2:  
Protokoll tas til etterretning. 
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SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER  
 
Årsmøtet  2008: 
Årsmøtet for 2008 ble avholdt den 3.juni i etterkant av medlemsmøtet samme dag. I samsvar med 
vedtektene for foreningen skal styret ha minst fire medlemmer: 
 
Tre av styrets medlemmer ønsket å fortsette et år til mens fem av medlemmene ønsker å gå ut av styret.  
 
Styresammensetning for perioden 2008 – 2009: 
    

• Kari Maisol Knudsen (Byrådsavdeling for byggesak og bydeler, Bergenkommune), leder 
• Siri Janne Llanos, (Grønneviken AS) - sekretær 
• Solveig Mathiesen (Norconsult) 
• Knut Andreas Knutsen (Etat for byggesak og private planer, Bergen kommune) - kasserer  
• Rune Vonheim (Skanska Bolig) -styremedlem 
• Student Ina Bakka Sem-Olsen (Bergen Arkitektskole) -styremedlem                                  
 

 
Styret har hatt ca 10 møter i 2008. I tillegg har det vært kontakt og samarbeid via epost og telefon. 
 
Styret v/ Ina Sem - Olsen deltok på landstyremøte med påfølgende deltakelse på Norsk Planmøte i 
Trondheim i oktober 2008. Styret v/ Kari Maisol Knudsen deltok på landsstyremøte i Oslo i mai 2008. 
Solveig Mathisen har dessuten deltatt på møte i samarbeidet "Fagforum byutvikling" i september 2008. 
 
Forslag til styre for perioden 2009 – 2010:  
Eksisterende styre er valgt for 1 år og står derfor på valg.  
Tre av styrets medlemmer ønsker å fortsette et år til mens tre av medlemmene ønsker å gå ut av styret. Det 
er Solveig Mathiesen, Rune Vonheim og Knut Andreas Knutsen.  
 
Forslag til nye styremedlemmer:  
Pelle Engesæter, Norconsult 
Bente Beckstrøm Fuglseth, senter for byøkologi 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK SAK3:  
Årsmøtet godkjenner forslaget til nytt styre for perioden 2009 – 2010:  

• Kari Maisol Knudsen (Byrådsavdeling for Byggesak og Bydeler, Bergen kommune) 
• Siri Janne Llanos, (Grønneviken AS)  
• Pelle Engesæter, Norconsult 
• Bente Beckstrøm Fuglseth, senter for byøkologi 
• Student Ina Bakka Sem-Olsen, (Bergen Arkitektskole)                 

 
Styret ønsker å holde åpent for at flere kandidater kan melde seg fram til årsmøte. 
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SAK 4. ORIENTERING AV MEDLEMSAKTIVITET 2008: 
 
I 2008 har avdelingen arrangert et seminar med årsmøte og fest i vårsemesteret og et seminar med fest i 
høstsemester.   I tillegg har vi deltatt i arbeidet med Byfriksjoner i samarbeid med Bergen Arkitektforening 
(BAF), Bergen Arkitektskole (BAS), Design Region Bergen (DRB), Kunsthøgskolen i Bergen 
(KHiB) og Norske landskapsarkitekter (NLA) Hordaland. 
 
Siden høsten 2007 er det gjort endringer i møtestrukturen i foreningen som et forsøk på å trekke flere 
medlemmer til møtene våre.   Vi har satset på færre møter men lenger varighet og lenger program enn 
tidligere.  Vi har lagt vekt på å skape en arena for interessant debatt om viktige spørsmål knyttet til 
samfunnsplanlegging og byutvikling mer enn rene informasjonsmøter.  I tillegg har vi satset på å skape en 
hyggelig ramme rundt arrangementene ved å benytte lokalene på USF Verftet med påfølgende felles 
middag. I forbindelse med årsmøtet 2008 tillot været dessuten at mat og drikke kunne nytes utendørs.    
 

"Når jeg står på hodet blir granitten himmel  
Seminar - diskusjon – årsmøte – middag Tid: Onsdag 4. juni  
Sted: USF verftet kl. 15.00-18.00  

Fine flater og gode former, - er det nok til å skape liv i byrommene?  

kl.18.15-18.45  
Årsmøte med valg av nytt styre  

kl. 19.00: MIDDAG og FEST  

DEN URBANE NØDVENDIGHET 
Byens samlingssted - sted til samling eller sted til 
pynt? Demokratisk fellesarena eller “keiseren bygger”? 
Hvilken motivasjon ligger i bearbeidingen av det kontemporære 
byrrommet? 
Med utgangspunkt i program, rolle og estetikk testes 
teser om forståelsens problem ved noen nyere eksempel. 
Øystein Grønning, arkitekt urbanist, daglig leder 
migrant as 
EPHEMERALE FENOMENER OG ETABLERTE 
BYROM 
Studenter ved BAS viser ulike tilnærminger gjennom 
prosjekter i byrom i Bergen. Byrommenes 
eksistens diskuteres ut fra funksjon i møte med det 
ephemerale(fl yktige). Hvordan agerer menneskene i 
rommet, og hva skjer når noe uforutsigbart hender? 
Ina B. Sem-Olsen, student v/Bergen Arkitektskole 
UØNSKEDE HENDELSER 
Politiets erfaring med byrom og kriminalitet: Hva øker 
sansynligheten for uønskede hendelser, og hva skaper 
trygghet? Eksempler på kriminalitetsforebyggende 
arkitektur. 
Åge Dyrøy, straksetterforskningen ved Bergen 
sentrum politistasjon 
ROM FOR DET TEMPORÆRE: BONDENS MARKED 
Bondens marked er et fenomen som ikke bare er 
bergensk, men en internasjonal måte å tilby lokale 
produkter. Hvordan fungerer byens rom som markedsplass 
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for regionens bønder? 
Alf Helge Søyland, leder for Bondens Marked 
Bergen 
TANKER OM NYE BYROM - EKSEMPELET ÅSANE 
Nye byrom utvikles og foredles i bydelssentre og i Bergens 
omegnskommuner. Hva skaper og konsentrerer 
attraktivitet og aktivitet? I Åsane sentrum pågår planarbeid 
basert på en nylig avholdt konkurranse; gjennomgang 
av vurderinger, innhold og visjon for Åsanes nye 
bydelskjerne som utgangspunkt for diskusjon. 
Kjerst Nerset, siv. ark, leder Bergen Arkitektforening 

Oppsummering ved Øystein Grønning 

Antall deltakere: 30 

 

“STØRRE ENN BERGEN” 
Tidspunkt: 6.november 15-18. Sted: USF Verftet. Det var planlagt middag i etterkant av seminaret 
men denne måtte utgå på grunn av for lav deltakelse.  
 
Hva har tilrettelegging av transport/kommunikasjon å si for kulturen?  
Bergen som smeltedigel for og eksportør av kultur ”det som skjer”(eks. musikk).  
Vi inviterer medlemmer og andre med interesse for byens og regionens utvikling til diskusjon. 
KULTUR  
Hva er planlagt, hva er ikke planlagt av utviklingen innen kultur?  
Hva får prioritet og hvorfor?  
Hva er viktigst for regionen?  
Innledere:  
Inga Moen Danielsen, BRAK  
Tord Bø Bakke, sosialantropolog, UiB 
TRANSPORT  
Hva er planlagt, hva er ikke planlagt av utviklingen i bosettingsmønster og transport i regionen?  
Hva får prioritet og hvorfor?  
Hva er viktigst for regionen?  
Innledere:  
Ruth Grung, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og leder av komité for miljø og byutvikling.  
Olav Lofthus, sivilingeniør, Statens Vegvesen 

Møteleder: Ståle Holgersen 
Antall deltakere: 25 
 
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4:  
Orientering om driften i foreningen 2008 tas til etterretning.  
 
 
SAK 5. MEDLEMSTALL OG ØKONOMI 
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. 
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• Inntektene fra annonsering og medlemskontingent skal i hovedsak gå til den løpende drift av 
foreningen. Årsregnskapet for 2008 viser et godt overskudd. Samlet har foreningen gått med 
overskudd de to siste årene. 

 
Pr 24.april 2009 er det 128 medlemmer, dvs en nedgang på 15 medlemmer siste år. Styret har som mål å 
jobbe kontinuerlig med verving av nye medlemmer.  
 
Foreningens regnskap for 2008 følger som vedlegg.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 5:  
Årsmøtet godkjenner regnskapet for foreningen for 2008  
 
 
 
 
Bergen, den 19.mai 2009 
 
 
Styret:    
Kari Maisol Knudsen, Solveig Mathiesen, Rune Vonheim,  Siri Janne Ljanos, Knut Andreas Knutsen og Ina 
Sem-Olsen. 
 


