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Medlemmer i regionalavdelingen
Styret i avdeling BERGEN
Til Årsmøte 8.juni 2010
ÅRSMØTE 2010 , saksliste og årsmelding 2009

SAK 1. INNKALLING
Årsmøtet er annonsert ved utsendelse av varsel til alle medlemmer via e-post 12.mai 2010. Det er ikke
kommet inn forslag fra medlemmene ved frist for å levere saker 25. mai 2010.
Styret har satt opp følgende saksliste til årsmøtet:

SAK 1. INNKALLING
SAK 2. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2009
SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER
SAK 4. ORIENTERING OG MEDLEMSAKTIVITET 2009
SAK 5. MEDLEMSTALL OG ØKONOMI
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 1:
Møteinnkalling og saksliste for årsmøtet godkjennes.

SAK 2. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2009
Protokoll fra årsmøtet 2009 følger vedlagt, undertegnet av styrets medlemmer.

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 2:
Protokoll tas til etterretning.

SAK 3. VALG AV STYREMEDLEMMER
Årsmøtet 2009:
Årsmøtet for 2009 ble avholdt den 3.juni i etterkant av medlemsmøtet samme dag. I samsvar med
vedtektene for foreningen skal styret ha minst fire medlemmer:
To av styrets medlemmer ønsket å fortsette et år til mens tre av medlemmene ønsket å gå ut av styret.
Styresammensetning for perioden 2009 – 2010:
•
•
•
•
•
•

Kari Maisol Knudsen (Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune), leder
Siri Janne Llanos,
Pelle Engesæter Johnstad (Norconsult)
Jonas Bjørklund, Fjell kommune
Bente Beckstrøm Fuglseth, Plan Vest Bergen
Student Ina Bakka Sem-Olsen (Bergen Arkitektskole)

Styret har hatt 10 møter i 2009. I tillegg har det vært kontakt og samarbeid via epost og telefon.
Styret v/ Kari Maisol Knudsen deltok på landstyremøtet i Oslo i mai 2009. På landsstyremøtet i Bergen
5.oktober 2009 deltok Kari Maisol Knudsen, Jonas Bjørklund og Siri Janne Llanos. Kari Maisol Knudsen
har dessuten deltatt på møter i samarbeidet "Fagforum byutvikling" i forbindelse med arkitektur.nå og i
arbeidsgruppen ”Byfriksjoner”.
Forslag til styre for perioden 2010 – 2011:
Eksisterende styre er valgt for 1 år og står derfor på valg.
Tre av styrets medlemmer ønsker å fortsette et år til: Det er Kari Maisol Knudsen, Jonas Bjørklund og Pelle
Engeseter Johnstad. Tre av medlemmene ønsker å gå ut av styret. Det er Ina Bakka Sem-Olsen, Bente
Beckstrøm Fuglseth og Siri Janne Llanos.

Forslag til nye styremedlemmer: Andrine Kylling, (ARTEC Prosjekt Team AS, Halla Alzubaydi,
(etat for plan- og geodata, byutvikling, Bergen kommune). Og Harald Brynlund-Lima, (student,
BAS
FORSLAG TIL VEDTAK SAK3:
Årsmøtet godkjenner forslaget til nytt styre for perioden 2010 – 2011:
• Kari Maisol Knudsen (Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø,, Bergen kommune)
• Jonas Bjørklund, (Fjell kommune)
• Pelle Engesæter Johnstad (Norconsult)

•
•
•

Andrine Kylling, (ARTEC Prosjekt Team AS)
Halla Alzubaydi, (etat for plan- og geodata, byutvikling, Bergen kommune).
Harald Brynlund-Lima, (student, BAS)

Styret ønsker å holde åpent for at flere kandidater kan melde seg fram til årsmøte.

SAK 4. ORIENTERING AV MEDLEMSAKTIVITET 2009:
I 2009 har avdelingen arrangert et seminar i samarbeide med Byfriksjoner 22.april, seminar med årsmøte og
fest i juni og et seminar i november. 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.

Medlemsaktiviteter i 2009:
Samarbeidsmøte med "BYFRIKSJONER" 22.april om ARKITEKTEN, FORMGIVEREN OG
PLANLEGGERENS ROLLE I SAMFUNNSBYGGING,
Innledere:
Jacob Aars, storbyforsker ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
Anne-Kathrine Vabø og Kari Anne K. Drangsland, Senter for Byøkologi
Workshop med utgangspunkt i prosjekt fra Senter for Byøkologi
Ca 30 deltakere
------------

Årsmøte med tema ny plan og bygningslov. 3.juni 2009
Sted: USF Verftet

Innledere:
Marit Rødseth i Hordaland fylkeskommune er en av "ekspertene" på virkningen av loven og har
holdt flere kurs og seminarer om loven for mange store forsamlinger i løpet av våren.

Maria Molden representerer de private aktørene og vil presentere noen av de spørsmålene som
sikkert angår mange av dere.
Vi har invitert de to innlederne til en samtale med medlemmene i BOBY om de vanskelige
spørsmålene knyttet til loven.
ca 30 deltakere
-----------------Samarbeidsmøte med ”BYFRIKSJONER” om ”Arkitektur nå” 15.oktober 2009
Sted: USF Verftet
Tema:
Hvordan kan Bergen kommune og bransjen bidra for en lokal oppfølging av regjeringens
handlingsprogram?
Hva kan du bidra med?
Hva vil du i din rolle bidra medfor at de bygde omgivelsene våre skal bli bedre
Til dette var Kjersti Nerseth, som er president i Norske Arkitekters Landsforbund og Lisbeth Iversen, Byråd i
Bergen invitert. Disse innledet med henholdsvis hvordan NAL skal jobbe opp mot regjeringens
arkitekturpolitikk for å bidra til å gjøre denne enda mer konkret og Byråd Iversen om hvordan Bergen

kommune ser for seg en regional oppfølging. Vi som aktører innen denne fasetterte bransjen kan komme
med konkrete innspill til kommunen nettopp gjennom en slik Workshop.

------------------------

Samarbeidsmøte med "BYFRIKSJONER om Media og byutvikling 19.november
2009. (Boby Bergen var hovedarrangør).
Sted: Kjøttbasaren (biblioteket)

Innledere:
Trine Eilertsen, Redaktør i Bergens Tidende
Helge Østby, professor ved institutt for informasjons og medievitenskap ved UiB
Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima
Workshop med påfølgende debatt i plenum.
Ca 50 deltakere.
-------------------

Andre medlemsaktiviteter:
•

Kartlegging av medlemmenes ønsker for styrets arbeid.
Vi sendte ut et enkelt spørreskjema til medlemmene høsten 2009 og fikk
nyttige innspill om form på medlemsmøter og formidling av informasjon
om andre aktiviteter som styret vil jobbe videre med.

•

BOBYBERGEN med egen hjemmeside.
En viktig sak for styret i 2009 har vært utarbeiding av ny webside. Vi har
jobbet med å finne frem til en leverandør og et oppsett som treffer
medlemmene våre og som styret kan bruke til å få bedre kontakt med
medlemmene. Siden skal være operativ i mai 2010.

FORSLAG TIL VEDTAK SAK 4:
Orientering om driften i foreningen 2009 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.
• Inntektene fra annonsering og medlemskontingent skal i hovedsak gå til den løpende drift av
foreningen. Årsregnskapet for 2009 viser et godt overskudd. Samlet har foreningen gått med
overskudd de to siste årene.
Pr 29.april 2010 er det 125 medlemmer. Styret har som mål å jobbe kontinuerlig med verving av nye
medlemmer.
Foreningens regnskap for 2009 følger som vedlegg.
FORSLAG TIL VEDTAK SAK 5:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for foreningen for 2009

Bergen, den 31.mai 2010

Styret:

Kari Maisol Knudsen, Siri Janne Ljanos,, Ina Sem-Olsen, Pelle Engesæter Johnstad, Jonas
Bjørklund og Bente Beckstrøm Fuglseth

