
Informasjonsskriv for Norske landskapsingeniørers forening.  

Et nytt år er i gang og det er på tide å oppsummere litt hvor NLI står per dags dato.  

NLI begynner å nærme seg sin 1 års dag den 7. Mars. Det har vært et vanskelig oppstartsår, men vi 

kommer oss sakte, men sikkert i gang.  Årsmøtet som blir avholdt lørdag den 9. mars vil bli deres 

mulighet som medlemmer til å være med å stake ut veien videre.  

Året som har gått: 

Stiftelsesmøtet hadde vi den 7. Mars. Her ble det valgt et styre. For dere som er medlemmer har det 

kanskje ikke vært så lett å se hva vi har jobbet med dette året. Dette skyldes nok at vi er i en 

oppstartsfase.  Mesteparten av jobbingen vår har gått på å rette opp i vedtekter, lage nettside, 

kontakte eventuelle samarbeidspartnere som vi kunne tenkte oss å samarbeide med samt vurdere 

veien videre. 

Vedtektene er vi i styret ganske fornøyd med sånn som de står i dag. De er muligens noe omfattende 

etter som foreningen ikke er så stor enda, men målet er jo å vokse. 

Nettsiden er oppe og går på adressen www.ling.no Her har sikkert de fleste vært innom og sett at det 

fungerer, men det er absolutt rom for forbedringer. Dette blir hovedoppgaven i det kommende året 

etter signalene som ble gitt på årsmøtet vi hadde høsten 2012. Målet for nettsiden er å spre 

kunnskap og hjelpe til med å spre vår kompetanse ut til arbeidsmarkedet. Dette har så smått 

kommet i gang ved at vi har hatt en jobbannonse i skrivende stund samt en del informasjon om vår 

kompetanse liggende ute.  Det er et mål om at dere som medlemmer skal være delaktig i denne 

nettsiden i mye større grad enn dere er i dag. Dette har vi i styret tenkt å gjennomføre ved å 

oppfordre vår medlemmer til å skrive gode tekster og artikler som vi kan publisere på nettsiden. Vi 

håper på større aktivitet i tiden fremover.  

Samarbeidspartnere har også vært diskutert i styret og vi har vært i kontakt med både FAGUS og 

Norske landskapsarkitekters forening. Foreløpig har vi lagt samarbeid på et formelt plan litt på hylla 

da vi i styret ønsker å utvikle NLI til en solid fungerende forening først. Dette for at et eventuelt 

samarbeid med andre aktører skal kunne gi nytte for begge parter. 

Når det gjelder veien videre vil dette bli tatt opp på årsmøtet. Styret støtter synspunktene som kom 

fram på årsmøtet der vi ønsker at foreningen skal etablere seg godt og dette bør i første omgang 

gjøres med satsing på nettsiden. Det å arrangere fagdager og konferanser er tunge og krevende 

prosjekter som krever en del arbeid og ikke minst kapital. For at dette arbeidet skal kunne settes i 

gang er vi avhengige av en medlemsbase som gir klart utrykk for hva de vil og samtidig med dette, 

finner tiden til å møte på slike arrangementer.     

Medlemskontingenten kommer til å bli tatt inn dette året. Dette er grunnet kostnadene til å drifte 

nettsiden. Beløpet er på 20kr det kan overføres til kontonummer 4202 43 47464. Da må det skrives 

navn på betalingen for å kunne dokumentere hvem som har betalt. Send også en mail og bekreft at 

du har betalt.  

 

 

http://www.ling.no/


Vi ser frem til å møte dere på årsmøtet der nytt styret vil bli valgt. Dermed ber vi alle våre 

medlemmer å tenke igjennom om du kunne tenke deg å sitte i styret til NLI. Dette er en unik 

mulighet til å påvirke retningen vi styrer i.  Styrevervet krever ikke per dags dato veldig mye tid, så 

hvis man sitter på kanten og lurer på om man skal stille så er det bare å hoppe i det!!  

 

Mvh  

Styret v/ leder Lars Berge.  

 

 

 


