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Styret
På generalforsamling i NODA avholdt fredag 15.mars 2017 ble følgende styre valgt:

Arne-Wilhelm Theodorsen Styreleder
Anders Paulsen   Nestleder
Beate Nemeth    Styremedlem
Karine Kimo Pedersen  Styremedlem 
Jorun Elisabeth Løkvold   Styremedlem 
Trine Johanne Jamtli   Styremedlem 
Tommy Sarilla   Varamedlem
Bård Jørgensen   Varamedlem

Virksomhetens art
NODA er en medlemsforening med formål å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og 
arkitektur i nord, både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn og ungdom og hos den 
enkelte borger. Formålet med dette er at arkitektur og design skal være naturlige virkemidler i en sam-
funnsutvikling for fremtiden.

Rettvisende bilde
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap med balanse og tilhørende noter rettvisende 
informasjon om selskapets drift i 2017 og stilling pr. 31.12.2017
2017 har vært et godt driftsår for NODA og gjennom året er det utviklet en langsiktig strategi for å øke 
andelen av egenfinansiering av foreningens drift. Årets resultat er avlagt med et overskudd på kr 307 275 
Dette tillegges egen kapital.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens §3-3 bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet.

Ansatte/Miljø/Likestilling
Det har vært en ansatt kvinne i foreningen i 100% stilling og en medlems- og prosjektkoordinator (mann) 
i 20% stilling. Fra 1.august økte dennes stillingsprosent fra 20% til 40%. 
Styret har bestått av 2 menn og 4 kvinner.
Selskapet har ikke forurenset det ytre miljø i 2017.

Andre forhold
Styret takker alle involverte (ansatte, tillitsvalgte, medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere) for en 
meget god innsats for foreningen i 2017

Tromsø
01. januar, 2018

STYRETS BERETNING 
04  

NODA er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre og som får faglig rådgivning av 
et fagråd. Begge er bredt sammensatt med representanter fra forskjellige fagmiljøer og 
aktører i hele regionen. Styret har ansvaret for foreningens virksomhet, mens faggrådet 
bestående av alle design- og arkitekturforeninger, har det faglige ansvaret i NODA.

NODA har 129 medlemsbedrifter representert på www.no-da.no. Disse er delt i design, 
arkitektur og støttemedlemsbedrifter. Tilsammen utgjør dette 764 enkeltmedlemmer. 

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitek-
tur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer 
og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper.

NODA ble stiftet 29. oktober 2014

Visjon Vi involverer

Vi satser bredt

Formål

Vi former

NODA skal være en fremtidsrettet veiviser til 
bruk av design og arkitektur.

Gjennom seminarer, workshops, debatter og ut-
stillinger vekker vi nysgjerrighet og inspirerer til 
nytenking rundt bruk av design og arkitektur i 
Nord-Norge. Vi involverer og engasjerer et bredt 
lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom 
faggrupper.

KOMPETANSE Vi bidrar til å høyne kompetanse 
innen design- og arkitekturfagene i landsdelen.
ARENA Vi skaper møtepunkter for samarbeid 
mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstak-
ere.
FORMIDLING Vi bringer kunnskap om design og 
arkitektur ut til det brede laget av befolkningen.
VERDISKAPING Vi bidrar til å øke verdiskapin-
gen i landsdelen gjennom synliggjøring av lokal 
design- og arkitekturkompetanse.

Vi skal bygge og utvikle kompetansen om og in-
nenfor design og arkitektur i nord, både hos of-
fentlige og private beslutningstakere, blant barn 
og unge og hos den enkelte borger, slik at design 
og arkitektur blir naturlige virkemidler i en sam-
funnsutvikling for fremtiden.

Design og arkitektur handler ikke bare om hvor-
dan samfunnet ser ut. Design og arkitektur 
har gitt livet her nord funksjonelle og effektive 
løsninger tilpasset klima, ressurser og levesett. 
Det handler om å se muligheter, gripe dem og ut-
nytte fortrinn med løsninger som fungerer slik vi 
har gjort gjennom generasjoner.

DETTE ER NORDNORSK DESIGN- 
OG ARKITEKTURSENTER (NODA)
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Anders Paulsen   
Beate Nemeth    
Karine Kimo Pedersen  
Jorun Elisabeth Løkvold    
Bård Jørgensen 

Fungerende styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
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ROLLER
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Styret
Styret har i perioden 2017 bestått av

Valgkomité
Valgkomiteen har i 2017 bestått av

Representant for Nordland
Representant for Troms
Representant for Finnmark

Tone Bodøgaard
Ingvild Kjelland
Knut Åserud      

Arne Wilhelm Theodorsen
Anders Paulsen   
Beate Nemeth    
Karine Kimo Pedersen  
Jorun Elisabeth Løkvold   
Trine Johanne Jamtli   
Tommy Sarilla   
Bård Jørgensen  
 

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Privat næringsdriver
NHO Nordland
Coop Nord
Arktisk Design
Senter for Nordlig Folk
Stein Hamre Arkitektkontor 
Privat næringsdriver
Remiks as

Faggrådet
Fagrådet har i perioden 2017 bestått av

Magnus Vågan
Terese Simonsen
Kyrre Kalseth 
Rakel Fredriksen
Siw Bang Larsen

Nord-Norges Arkitekt forening 
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
Norske industridesigners forening 
Norske Landskapsarkitekters forening
Interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon

Administrasjon

Daglig leder 
Medlems- og prosjektkoordinator  

Michele Renee Widerøe
Simon barman-Jenssen

Følgende aktiviteter for barn og unge 
ble gjennomført i 2017:

>  UKM_uke: grafisk designkur, Andenes
>  UKM_uke: grafisk designkur, Tromsø
>  DKS kurs: Pentaheks av Nasjonalmuseum, 5 
skoler i Troms
>  Sommerkurs: Storformat street art tegning 
for barn, Tromsø
>  DKS kurs: Vi bygger by, Tromsø 
>  DKS kurs: Samisk design, Tromsø
>  Vinterkurs: Barn i byen, Levende lokaler, 
Arkitekturfotografi, Tromsø
>  Utstilling: Arkitekturfotografi, Levende lokaler, 
Tromsø

Barn og unge
NODA har det siste året jobbet med å formid-
le design- og arkitekturfaget til det brede laget 
av befolkningen med spesielt fokus på barn og 
unge. Mange av aktivitetene har blitt til i samar-
beid med Tromsø Kommune, blant annet kurset 
for UKM (Ungdommenes kulturmønstring) og 
DKS (Den kulturelle skolesekken), i tillegg til NO-
DAs egen sommerworkshop. NODA gir barn et 
tilbud der de kan lære om design og arkitektur 
gjennom direkte kontakt med profesjonelle utø-
vere. Dette er et kompetansetiltak som har som 
formål å skape interesse for og kompetanse i 
disse fagene. 
Til neste år utvikler vi NODA Ung. Prosjektet skal 
gi et bedre tilbud til barn og ungdom i vår region.
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PROSJEKTER OG AKTIVITETER

>> 1. Sommerkurs- Fotograf: NODA
2.3 DKS – Fotograf: NODA 
4. UKM Tromsø, Andenes - Fotograf: 
NODA

1. 2.

3. 4.
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Følgende aktiviteter ble gjennomført i 
2017:

>  I samarbeid med Tromsø Academy of 
Landscape and Territorial Studies og Tromsø 
kommune Byutvikling ble det arrangert frokost-
seminar med tema Nordbyen. Studentene fikk 
anledning til å presentere prosjektene de har 
jobbet med. Deltakere fikk høre om forslagene 
til hvordan denne bydelen kan utvikles. Tromsø.
 
>  I forbindelse med Lofoten Art Festival (LIAF) 
inviterte vi til tverrfaglig seminar med tema bruk 
av design og arkitektur i museumspraksis. Sem-
inaret ble brukt til å diskutere hvordan design og 
arkitektur kan bidra i utvikling av museer og an-
dre formidlingsarenaer i Nord-Norge. Kabelvåg

>  “Smart By” er en urban utviklingsvisjon for å 
skape effektive, grønne og gode plasser å bo. I 
samarbeid med Mediethuset iTromsø inviterte vi 
til en byutviklingskveld seminar med dette tema. 
Tromsø

>  I forbindelse med utvikling av Tromsøs eldste 
verft området har Total Renovering arrangerte 
et parallelloppdrag med 5 arkitektkontorer. 
Resultatet fra oppdragene ble presentert på et 
folkemøte arrangert av NODA. Tromsø

>  Bakgårdsfest: I år hadde vi to bakgårdspros-
jektet. Bodø og Tromsø. Begge viste mulighe-
tene som finnes i disse skulte rommene. I 
Tromsø samarbeidet vi med  Tromsø Academy 
of Landscape and Territorial Studies og i Bodø 
med Kulturnatta. Resultatet ble to spennende 
arrangementer som viste hvordan et nedslitt og 
oversett uterom kan bli til en magisk arena for 
kultur ved hjelp av design og arkitektur.

Lokalsamfunnet
NODA ønsker å bidra til at nordnorske innbygge-
re får økt kunnskap om design og arkitektur slik 
at de kan bidra i meningsutveksling og debatt, 
folkemøter og andre diskusjoner hvor denne 
kompetansen er relevant og viktig. 

>> Bakgårdsfest, Mackkvartalet, Tromsø      

Næringslivet og det offentlig
NODA skal utvikle og bygge kompetanse samt 
formidle og spre erfaringer om design og 
arkitektur i nord slik at ulike utfordringer på 
profesjonelle og private arenaer kan gis bedre 
løsninger. Gjennom å bygge relasjoner til, og 
nettverk mellom befolkning, bransjer, beslut-
ningstakerne  på tvers av kulturer og grenser, 
skal NODA bidra til utvikling, innovasjon og 
verdiskaping for næringene knyttet til design og 
arkitektur. 

Følgende aktiviteter ble gjennomført i 
2017

>   Morrakaffe:  
- Hvordan utvikler vi bydeler?, Tromsø 
- Grafisk Design som kommunikasjons verkstøy. 
Tromsø
- Designdrevet Museumspraksis gir resultat, Hem-
nigsvær
- Muligheter i mindre byer. Mo i Rana 
- Hva er tjenestedesign?. Sortland 

>   Påfyll: 
- Nordnorsk Arkitekturprisvinner. Tromsø
- Utfordringer, muligheter, erfaringer og tanker i 
Helgeland. Mo i Rana
- Kunsten å tenke design. Kabelvåg 
- Interiørdesign, interiørarkitektur og møbeldesign.    
Tromsø

>   Workshops: 
- Visjoner for NODA, Tromsø 
- Produktutviklingsworkshop for en gründerbedrift, 
Tromsø 
- Workshop i tjenestedesign for reiselivsnæringen, 
Tromsø 
- Workshop i tjenestedesign, Sortland

>   Foredrag:
- Tjenestedesign for helsesektor, UNN, Tromsø
- Hvorfor design? årsmøte, Tromsø 
- Verdien av design. Inspira, Rotary, Tromsø
- Hvorfor design? Rana utviklingsselskap, Mo i 
Rana
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>> Morrakaffe: Grafiskdesign og kommunikasjon

>> Workshop tjenestedesign for reiselivsnæring

>> Påfyll: Hvorfor design 

>> Seminar: Interiørarkitektur og møbeldesign

>> Bakgårdsfest Englebakgården, Bodø

>> Byutviklingskveld: Er Tromsø en smart by? 
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>  Møte med Fylkesrådsleder i Troms Willy 
Ørnebakk for å diskutere behovet for langsiktig 
finansiering. Tromsø
> Deltakelse på DOGAs arrangement om design 
og arkitektur under Arendalsuke. Presnetasjon 
av NODA for enkelte politikkere. Arendal
>  Møte med Fylkesråd for Næring i Nordland 
for å presentere det arebeide vi gjør og dis-
kutere behovet for langsiktig finansiering. Bodø
>  Presentasjon av NODA for kulturkomiteen, 
Næringskomiteen og byutviklingskomiteen i 
Tromsø kommune
>  Møte med DOGA  for å diskutere samarbeid 
for neste år
>  Presentasjon av NODA for Tromsbenken og 
Nordlandsbenken. Der ble det også diskutert 
utfordringer knyttet til sentralisering av design 
og arkitekturformidling (DOGA) og manglende 
fokus og ressurser til vår landsdel

Design og arkitektur på 
politisk dagsorden
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Dette har vi gjort i 2017 for å nå politik-
kere og offentlige innstanser

Resultatet av vårt politiske arbeid i 2017 er følgende:

>  NODA har fått tildelt 500 000 kr i driftstilskudd fra Troms fylkeksommune i 2017

>  Næringskomiteen på Stortinget har kommet med følgende merknad om DOGA:
 
“Komiteen viser til at stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA), tidligere Norsk design- og arkitektursent-
er, skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur fra et næringsmessig og samfunnsmessig 
perspektiv. Komiteen deler oppfatningen om at hovedmålet er å benytte tilskuddet med siktemål at design- og 
arkitekturdrevet nyskaping skal bidra til en samlet verdiskaping. Det er videre i tråd med komiteens forståelse at 
økt konkurranseevne i næringslivet, fornyelse i offentlig sektor og god rådgiving innenfor design og arkitektur er 
verktøy for å nå målet. At DOGA sikter mot å tydeliggjøre sine tjenester til næringslivet, for slik å gjøre disse rele-
vante for flere, er etter komiteens syn en nødvendig utvikling.
Komiteen viser til at designdrevet samfunns- og næringsutvikling har økende betydning for jobbskaping. Norsk 
design- og arkitektursenter bør få et tydelig mandat til å støtte lokalt forankrede initiativ med potensial til økt 
verdiskaping. Mandatet bør også bli tydeligere på å fremme bruk av design og arkitektur i hele landet, og i alle 
sektorer med nasjonale fortrinn. Norsk design og arkitektursenter bør legge til rette for samarbeid med tilsvaren-
de miljø i resten av landet.
Komiteen mener regjeringen må vurdere om det er hensiktsmessig å ha alle stillingene lokalisert i Oslo. En økt 
regionalisering av stillingene vil kunne skape god dynamikk mellom ulike miljø og styrke regionale fortrinn.”

>> Presentasjon av NODA for Nordlandsbenken - Fotograf 

NODA

>> Presentasjon av NODA for Tromsbenken - Fotograf 

NODA

Følgende ble gjennomført under vår 
besøk i Arkhangelsk:

>  Foredrag om NODA som organisasjon
>  Foredrag om NID som organisasjon
>  Foredrag om NAF som organisasjon
>  Foredrag om NLA som organisasjon
>  Foredrag om Grafill som organisasjon
>  Bedriftspresentasjon, Røst Kommunikasjon
>  Bedriftspresentasjon, Fra Innersida
>  Bedriftspresentasjon, Link produkdesign
>  Bedriftspresentasjon, Asplan Viak
>  Bedriftspresentasjon, Steinsvik
>  Foredrag om NODAS bakgårdsprojekt
>  Foredrag om NODA som organisasjon for  
     ordføreren og administrasjonen
>  Intervju i den lokale TV om hvorfor det er 
     viktig å samles som organisasjon

Nordrussisk samarbeid
I Nordvest-Russland, dvs. Arkhangelsk, Murman-
sk og Petrozavodsk utvikler designvirksomheter 
og kreative industrier seg raskt, og det samme 
skjer i Nord-Norge. Fagfeltet i begge regionene 
har felles utfordringer og muligheter knyttet til 
det å drive bedrift langt nord,  på ikke-sentrali-
serte steder. Tross disse likheter har det fram til i 
dag ikke vært noen form for samarbeid/kontakt 
mellom nordnorske og nord-russiske designere. 
Dette ønsker vi å gjøre noe med.  

Hovedmålet med forprosjektet er å utvikle et 
prosjekt for et eventuelt samarbeid videre på 
tvers av profesjonelle miljøer innen design og 
arkitektur i Nord-Norge og Nord-Russland. Kom-
petanseutvikling og nettverksbygging er grunn-
steinene i prosjektet. Del 1 av prosjektet var i 
november 2017 der en norsk delegasjon dro til 
Arkhangelsk

>> 1. NODa delegasjon- Fotograf: 
NODA – fotograf: NODA 
2. Prosjekledere fra hvert land - Fo-
tograf: Arctic Forum
3., Presentasjon av Grafill Fotograf: 
NODA 
4. Møte med ordføren og byadminis-
trasjon– fotograf: Arctic Forum 

1.

3. 4.
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Synliggjøring og 
mediaoppmerksomhet:

Det er viktig for NODA å være synlig i for-
skjellige arenaer og medier. Daglig leder har 
deltatt på konferanser og seminarer, både som 
publikum og som foredragsholder. Det har blitt 
skrevet innlegg i aviser og magasiner. NODAs 
daglig leder, fagrådet og kursholdere  har også 
vært intervjuet i media i forbindelse med våre 
arrangementer.

Kronikker, omtaler og intervjuer i aviser 
og magasiner i 2017:

>   Intervju i iTromsø: ”Inviterer byens befolkning til 
diskusjoner om Nordbyen” januar. 2017
>   Intervju i iTromsø: ”Skal kåre Nord-Norges beste 
arkitektur” mars. 2016
>   Intervju i iTromsø:  ”snart kan du se arkitektenes 
forslag til Vervet ” mars 2017
>   Intervju i iTromsø: ”Inviterer til Street Art i byens 
bakgårder.” juni 2017
>   Intervju i iTromsø: ”Tromsø kan ikke være som New 
York eller Havana.” juni 2016
>   Kronikk i Nordlys: “Designlandet” aug. 2017 
>   Kronikk i Avisa Nordland: “Designlandet” aug. 2017 
>   Intervju i iTromsø: “Hvordan skal Tromsø bli en 
smartere by ” sep. 2017
>   Intervju i iTromsø: “Er Tromsø en svart by på over-
flaten, svaret er nei ” sep. 2017
>   Intervju i iTromsø: “Er Tromsø en svart by på over-
flaten, svaret er nei ” sep. 2017
>   Intervju i iTromsø: “Interiørekspertene forteller sine 
hemmeligheter ” okt.. 2017
>   Intervju i BraBolig magasinet: “Design og arkitek-
tur er problemløsning ” okt. 2017
>   Intervju i Berlogos magasinet: “Design Russland” 
des. 2017
>   Intervju i Aftenposten og P2 om DogAs mandat 
des. 2017 

Database og 
medlemsrekruttering

NODA skal være et attraktivt nettverk og en are-
na for målgrupper innenfor design og arkitektur 
samt bidra til økt kunnskap, samarbeid, inspiras-
jon og kreativitet knyttet til design og arkitek-
tur i Nord-Norge. Rekrutteringsarbeidet er en 
kontinuerlig oppgave med det det innebærer av 
møter,  presentasjoner og medlemsaktiviteter. 
NODA har i løpet av sitt aller første år rekruttert 
hele 83 medlemsbedrifter. Til sammen utgjør 
medlemsbedriftene og støttemedlem 607 
enkeltmedlemmer.

Et viktig verktøy for medlemmene i NODA er en 
database under utvikling. Databasen har som 
mål å vise til design- og arkitekturkompetanse 
som finnes i landsdelen. Utarbeidelsen av denne 
databasen har vært et viktig satsningsområde 
for NODA. Vi har fått inn over 120 design- og 
arkitekturbedrifter, men den er ikke komplett 
ennå.  Databasen skal kunne brukes av medlem-
mer og andre for å hente informasjon om hvor 
kompetansen befinner seg i landsdelen. Tanken 
bak er å bidra til økt bruk av lokal kompetanse 
hos private og offentlig bestillere.
Konkrete aktiviteter i forbindelse med data-
basen og medlemsrekrutering i år har vært:

>   Utvikling og oppdatering av database med Tank 
Design Tromsø
>   Medlemsrekruttering på div måter og arenaer
>   Publisering av månedlig nyhetsbrev
>   Publisering av nyheter om oss selv og samarbeid-
spartnere på sosiale medier

Organisasjon
Michele Renee Widerøe er ansatt som daglig 
leder i 100% stilling

Simon Barman-Jenssen er ansatt som 
medlemskoordinator i 40% stilling

Rammevilkår
Økonomien i NODA har i 2017 vært basert på prosjektstøtte, sponsorinntekter fra private samarbeid-
spartnere og medlemskontingenter. NODA har fått prosjektmidler fra Tromsø Kommune, Troms fylkes-
kommune og Nordland fylkeskommune. Vi arbeider med å øke bevisstheten om den jobben NODA gjør 
med sikte på å oppnå en bærekraftig økonomi.

DRIFT 

Driftsavtaler 
Domeneshop leverer plattformen: 
no-da.no
Regnskapsfører:  Fortuna Regnskap
Leie av kontorlokaler: Profio As
Faktureringsprogram: Tripletex
Forsikringsavtale: Yrkeskadeforsikring, pensjons-
forsikring, Sparebank 1 Nord-Norge
Bank: Sparebank 1 Nord-Norge
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Det er tid for et lite tilbakeblikk på det fantastiske året NODA har hatt. 
Året har vært innholdsrikt med mange aktiviteter rundt om i landsdelen

Medlemstallet vårt har økt jevnt og trutt gjennom hele året, og vi teller nå 121 medlemsbedrifter innenfor 
design- og arkitektur – dette utgjør til sammen 764 enkelte medlemmer! Alle våre medlemmer er samlet 
i databasen vår som gjør det enkelt å søke etter kompetanse innen design og arkitektur i Nord. 

Gjennom våre ”Påfyll-” og ”Morrakaffe”-arrangementer har bransjen og folk forøvrig fått faglig påfyll in-
nen tema interiør- og tjenestedesign, innen designdrevet museumspraksis og landskapsarkitektur, samt 
mye mer. Fokus har heller ikke skrantet på barn og ungdom, hvor vi har gjennomført workshops i egen 
regi og i samarbeid med Ung Kultur Møtes (UKM) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Vi har også gjen-
nomført andre viktige workshops innen tjenestedesign både for privat og reiselivssektor i Nord-Norge. 
Sistnevnte var en workshop for bedrifter innen turistnæringen i Tromsø, hvor deltakerne fikk lære meto-
dikken gjennom praktisk arbeid med egen bedrift.  

2017 bydde også på to Bakgårdsfester hvorav én var i Tromsø og én i Bodø. Disse var bidrag til diskus-
jonen om byutvikling og bruk av bortgjemte by-arealer. Vi fikk også gleden av å ønske hele 150 deltakere 
velkommen til fullsatt sal på Verdensteatret under NODAs 3års markering. Denne ble markert med en 
kveld viet til interiørdesign og –arkitektur. Her sto interiør-Tromsø samlet rundt et arrangement med 
dyktige foredragsholdere, hentet fra Norges mange kriker og kroker. 

For å kunne fortsette arbeidet med å formidle design og arkitektur, har vi også jobbet svært politisk. Vi 
har fått sjansen til å presentere oss for Nordlandsbenken på Stortinget, Tromsbenken i Tromsø, Design og 
Arkitektur Norge (DogA) i Oslo, samt å ha vært tilstede under Arendalsuka. Dette har resultert i merknad 
på Statsbudjsettet 2018. Det har også vært et gunstig år for nye samarbeid og vi kan bl.a. nevne Bodø 
Sentrum, VÆXT, Fabrikken Næringshage, Bodø Kommune, Lofoten Art Festival, Barentssekretariatet 
og Arctic Art Forum. De to sistnevnte er medaktører til samarbeidet om kompetanseutveksling mellom 
Nordnorske og Nor-Østrussiske designere og arkitekter. NODA sendte en delegasjon til Arkhangelsk, 
Russland som første del av prosjektet som løper videre i 2018. 

Vårt faglige rådgivningsorgan (fagrådet) har vist seg å være en uvurderlig ressurs for oss, og sammen 
ønsker vi å fortsette med å levere aktiviteter med et sterkt faglig innhold i tiden som kommer. 

Hva fungerte, hva kan forbedres

>  NODA fortsetter å vokse og vi har økt medlemsmassen i tråd med tidligere år. Vi har også sett en 
økning fra 1000 til 1400 deltakere på våre arrangementer 2016/2017, noe som er et resultat av stadig 
økende kjennskap til NODA. For å støtte en slik vekst behøver vi også økt driftsstøtte, noe som har vært 
fokusområde for forbigående periode. 

>  NODA skal være en ressurs for hele Nord-Norge og vi har fremdeles ikke klart å sikre drift- eller pros-
jektstøtte fra Finnmark fylke. Dette har resultert i redusert aktivitet i regionen. Design og Arkitektur Norge 
(DogA) har heller ikke uttrykt ønske om finansielt samarbeid, basert på preliminære diskusjoner. 

OG NO´DA?
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Resultatregnskap
Organisasjonsnr. 814589242

ANNEN DRIFTSINNTEKT

DRIFTSINNTEKTER

>  3190 Refunderbare utlegg for kjøpers

>  3444 Tilskudd fra NAF

>  3200 Salg av varer og utstyr 

>  3442 Tilskudd Tromsø Kommune

>  3449 Tilskudd fra Nordland fylkeskommune

>  3420 tilskudd fra SNN Sparebankstift 

>  3443 Tilskudd fra Troms fylkeskommune

>  3445 Tilskudd fra Norsk Kulturråd

7 846

2 500

315 000

35 000 

365 250 

50 000 

40 000

(2000)

2017

0

0

0

50 000

0

0

405 750

0

2016Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

>  3950 Billettinntekter

DRIFTSKOSTNADER

SUM FINANSINNTEKTER

ÅRSRESULTAT

SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT

FINANSINNTEKTER

SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT

SUM DRIFTSINNTEKTER

ANNEN RENTEINNTEKT

ORDINÆRT RESULTAT

>  Annen driftskostnad

ANNEN RENTEKOSTNAD

OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 

>  Lønnskostnad 

FINANSKOSTNADER

OVERF. OG DISPONERINGER

SUM DRIFTSKOSTNADER

SUM FINANSKOSTNADER 

SUM OVERF. OG DISP.

DRIFTSRESULTAT

NETTO FINANSPOSTER

1 735 917

188

307 275

0

307 275

1 735 917

188

307 275

 

709 959

288

307 275

20 260

718 583

288

1 428 542

(100)

307 275

307 375

34 100

1 818 356

1 818 356

191

322 806

0

322 806

191

322 806

994 551

0

322 806

>  3700 Honorarinntekter 137 700 318 346

501 190

0

1 495 741

191

322 806

322 615

1

2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD   

>  3999 Periodisering av inntekter 420 096 826 000

>  3500 Sponsormidler 9 000 34 898

>  3450 Tilskudd fra Barents sekretariatet 151 500 0

> 3600 Medlemskap 183 765 149 262



Årsrapport 2017  Årsrapport 2017

Balanse pr. 31.12.2017

Tromsø, 03, februar/ 2018

FORDRINGER

OPPTJENT EGENKAPITAL

LEVERANDØRGJELD

OMLØPSMIDLER

EGENKAPITAL

KORTSIKTIG GJELD

KUNDEFORDRINGER

ANNEN EGENKAPITAL

SUM EIENDELER

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

SUM FORDRINGER

SUM EGENKAPITAL

SUM OMLØPSMIDLER

2 569

1 135 544

800 000

1 135 544

802 569

1 135 544

354

1 631 673

829 104

1 631 673

31.12.2017

849

828 269

175 157

1 123 071

842 816

828 269

279 406

843 665

828 269

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

445 037

496 128

496 128

1 631 673

93 229

294 801

294 801

1 123 071

1 123 071

31.12.2016Note

3

2

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

GJELD

SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER 50 738 26 415
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Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløps-
midler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis 
prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anlegg-
smidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives 
over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert 
når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring
Inntektsføring av tjenester skjer i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter 
seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntekts-
føres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig 
tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap. 
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
Selskapet er ikke skattepliktig. 

NOTER
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Anders Paulsen   
Beate Nemeth    
Karine Kimo Pedersen  
Jorun Elisabeth Løkvold    
Bård Jørgensen 

Michele Renee Widerøe  

Fungerende styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Daglig leder
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NOTER

SPESIFIKASJONER AV LØNNSKOSTNADER

>  LØNN

>  ARBEIDSGIVERAVGIFT

>  TOTALT

>  ANDRE LØNNSRELATERTE YTELSER

673 009

55 879

16 574

718 583

I år

443 795

34 526

501 190

9 534

 I fjor

Note 1 - LØNN GODTGJØRELSER

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret
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Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemer.
Selskapet er ikke revisjonspliktig, og har heller ikke utbetalt revisjonshonorar i regnskasåret

AKSJEKAPITAL/SELSKAPSKAPITAL

>  PR 1.1.

>  ANVENDT TIL  ÅRSRESULTAT

>  PR 31.12

NOTE 2 - ØVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret

ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL

0

0

0

828 269

307 275

1 135 544

NOTE 3 - BUNDNE BANKINNSKUDD

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12 i år kr 38 540 og utgjørde pr 31.12. i fjor kr 12 
Skyldig skattetrekk utgjør kr 38 540  pr. 31.12.2017. Skattetrekk for desember er innbetalt skattetrekkskonto i januar 2018. Betaling til Kemneren er utført innen fristen

NOTE 4 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

i posten andre kortsiktige fordringer inngår:

828 269

1 135 544

>  TILSDKUDD FRA TROMS FYLKESKOMMUNE, IKKE UTBETAL

>  TILSDKUDD FRA NORDLAND  FYLKESKOMMUNE, IKKE UTBETALT

266 000

200 000

>  TILSKUDD FRA SNN FOND 360 000

NOTE 5 - ANNEN KORTSIKTIGE GJELD

i posten andre kortsiktige gjeld inngår:

>  AVSETNING FOR STYREHONORAR 2016 (UTBET. 2017)

>  FERIEPENGER INKL ARB.G.AVG.

48 000

42 339

>  FORSKUDDSBETALT HUSLEIE FOR 1. KVARTAL 2017 16 500

NODA ønsker å takke alle som har 
bidratt til å sette design og arkitektur på 
dagsorden. 

Vi ønsker å takke våre foredragsholdere, 
workshopsledere og moderatorer som 
har levert på høyt faglig nivå under årets 
arrangementer. 

Vi ønsker også å takke alle NODAs friv-
illige som har bidratt til våre aktiviteter 
og arrangementer. 

Viktigst av alt ønsker vi å takke alle våre 
medlemmer. Takk for tilliten dere vis-
er, takk for innspill og takk for at dere 
bidrar til at NODA skal vokse og bli den 
beste organisasjonen mulig for sine 
medlemmer. Deres deltakelse og engas-
jement er avgjørende. 

En stor takk rettes også til de som har 
gitt økonomisk støtte i form av tilskudd 
og sponsing. Midler vil sirkuleres tilbake 
i form av nye aktiviteter, aktualisering av 
bransjen og prosjekter

Årets viktigste samarbeidspartnere har 
i år vært: Tromsø Kommune “Kultur og 
idrett” med DKS og UKM samarbeid, 
Bodø Sentrum og -Kommune i samar-
beidet om Bakgårdsfesten under Kul-
turnatta 2017 i Bodø, Nordnorsk Kunst-
museum og Lofoten International Art 
Festival (LIAF) for samarbeidet rundt 
seminar om Skrei-museet og designdre-
vet museumspraksis, Arctic Art Forum 
og Barentssekretariatet for oppstarten 
av det Nordnorske og Nordøst-russiske 
kompetanseutvekslingssamarbeidet, 
og Akademiet for landskapsarkitektur, 
Mack og Eiendomspar for samarbei-
det om Bakgårdsfesten i Tromsø. Vi er 
takknemlige for alle våre samarbeid og 
håper på flere nye prosjekter i fremtiden. 

Til slutt vil vi takke de gode ambas-
sadørene våre der ute, både i landsdelen 
og nasjonalt.

NODA takker

”Vil du gå fort, går du alene
Vil du gå langt, går du i lag med andre”

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR

>  DAGLIG LEDER 499 337

>  STYRET 83 250

307 275



-37 194


