
Årsmøte i Norske Landskapsingeniørers forening 9. mars 2013 

Kjære  studenter og Landskapsingeniører. 

Lørdag 9. mars vil årsmøtet for NLI bli avholdt på Ås, i auditoriet i første etasje på Sørhellinga.  

Møte vil begynne klokken 14.00 og vil foregå i rundt 2 timer, litt avhengig av hvor mange som stiller 

til valg. Og hvor mye som kommer under «eventuelt».  

Det er viktig at du som medlem møter på møtet for å si din mening om hvordan foreningen skal 

utvikle seg videre. Hovedpunktet på dette møtet vil være å velge nytt styre da representantene som 

sitter per dags dato kommer til å gå av på dette årsmøtet.   Sitter du med et engasjement er dette en 

glimrende mulighet til å bidra til å skape det felles miljøet vi er stiftet for å lage. Det er samtidig med 

dette viktig å møte for å vise de som skal sitte i styret at dette er noe det er verdt å jobbe for! 

Det skal settes i gang et arbeid for å utvikle en master i ling. Så kunne du tenke deg å ta en 

mastergrad innenfor vårt fagfelt er dette muligheten til å si din mening om hva du mener må være 

med i en slik grad. Det er også muligheter til å bli med i den arbeidsgruppa vi i styret har tenkt å sette 

ned for å prøve å ta forsøket på og lage en mastergrad enda ett skritt videre.  

 

Saksliste for årsmøtet: 

 Valg av møteleder og referent 

 Orientering om mastergrader 

 Orientering om nettsiden 

 Valg av styret: Alle stillinger på valg 

 Innbetaling av medlemskontingent 

 Mulighet for innmelding 

 Eventuelt 

 

Møteregler 

 Vedtak fattes med alminnelig flertall og håndsopprekking. 

 Ordstyrer bestemmer antall innlegg og kommentarer per sak.  

 Innlegg markeres ved en finger, kommentar markeres med 2 fingre. 

 Ved valg av styremedlemmer vil det bli holdt en presentasjon fra kandidaten på maks 2 

minutter.  

 Styremedlemmer velges med skriftlig stemmegivning.   

 

 

 



Det vil bli gitt mulighet for å benke kandidater på årsmøtet, men vi ser helst at de som tenker på å 

stille til valg gir beskjed til styret innen onsdag 6. mars på post@ling.no 

Vi ber om at man melder sin ankomst eller ikke til post@ling.no før den 6. mars for at vi i styret skal 

ha litt kontroll på hvor mange som kommer. Men om du skulle ombestemme deg etter denne datoen 

så ikke la dette hindre deg fra å komme.  

Vi gleder oss til å se dere!!! 

Mvh.  

Styet i NLI v/ leder Lars Berge.   
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