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Styret
På generalforsamling i NODA avholdt fredag 03.mars 2020 ble følgende styre valgt:

Sidsel Helene Meyer  Styreleder
Trude Borch   Nestleder
Simen Fangel    Styremedlem
Hallstein Guthu   Styremedlem 
Tonje Nermark     Styremedlem 
Siren Storli    Styremedlem 
Rune Wisth   Varamedlem
André Kvernhaug  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 samfunnsutvikling for fremtiden.

Rettvisende bilde
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap med balanse og tilhørende noter ret-
tvisende informasjon om selskapets drift i 2020 og stilling pr. 31.12.2020
2020 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 underskudd 
på kr 113 960.

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. En medlems- og prosjektkoordinator 
(kvinne) i 20-40% stilling. En prosjektansatt kvinne i 100% fra januar til mars. En prosjektansatt 
mann i 50% fra mars-nov. Styret har bestått av 2 menn og 3 kvinner.
Selskapet har ikke forurenset det ytre miljø i 2020.

Andre forhold
Styret takker alle involverte (ansatte, tillitsvalgte, medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere) 
for en meget god innsats for foreningen i 2020

STYRETS BERETNING 
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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 140 medlemsbedrifter representert på www.no-da.no. Disse er delt i design, arkitektur 
og støttemedlemsbedrifter. Tilsammen utgjør dette 800 enkeltmedlemmer. 

NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur 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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Sidsel Helene Meyer  Styreleder
Trude Borch   Nestleder
Simen Fangel    Styremedlem
Hallstein Guthu   Styremedlem 
Tonje Nermark     Styremedlem 
Siren Storli    Styremedlem 
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ROLLER
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Styret
Styret har i perioden 2020 bestått av

Valgkomité
Valgkomiteen har i 2020 bestått av

Representant for Troms og Finnmark 
Representant for Nordland

Simon Barmann
Erling Hillstad    

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Privat næringsdriver
Akvaplan Niva
Røst Kommunikasjon
Hallstein as
Mo industripark
NAV
Varangerfestival
Lowini

Faggrådet
Fagrådet har i perioden 2020 bestått av

Hanne Barriteau Siiri
Terese Simonsen
Viktoria Brønnlund
Madhulika Ringe
Tor Åge Vorren

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

Administrasjon
Administrasjon har i perioden 2020 bestått av

Daglig leder 
Medlems- og prosjektkoordinator  
Prosjektleder Tjenestedesignprogram
Prosjektleder arkitektur
Intern ved UIT

Michele Renee Widerøe (100 % stilling)
Kornelia Farnes (40 % stilling)
Sylvi Barman Jenssen (jan-mars 50% stilling)
Marc Ihle (mars-okt 50% stilling)
Vilde Andre Jenssen ( okt-des 20% stilling)

Følgende aktiviteter ble gjennomført i 
2020:

>  BarePrat, Alfheim svømmehall del 1 og 2
>  BarePrat, Estetikk i byggesaker
>  BarePrat, Gamlebyen
>  Build´n sip, kaipromenaden, Tromsø 
>  Build´n sip, framtidsscenario, Tromsø

Lokalsamfunn

NODA ønsker å bidra til at nordnorske in-
nbyggere får økt kunnskap om design og 
arkitektur slik at de kan bidra i meningsutvek-
sling og debatt, folkemøter og andre diskus-
joner hvor denne kompetansen er relevant 
og viktig.  
BarePrat er nytt av året. Etter innspill fra våre 
medlemmer satte NODA i gang en rekke 
BarePrat-arrangementer med dagsaktuelle 
tema fra lokalsamfunnet. BarePrat skal være 
lavterskel og alle er velkommen til å prate i 
lag med oss.

Build´n sip er også. et nytt konsept der loka-
lsamfunnet løser ulike utfordringer samtidig 
som de får noe godt i glasset. 
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PROSJEKTER OG AKTIVITETER

>> 1, 2.  Build´n sip- Fotograf: NODA
 
>> 3,4. BarePrat- Fotograf: NODA

1. 2.

3. 4.

Sidsel Helene Meyer  
Trude Borch   
Simen Fangel    
Hallstein Guthu  
Tonje Nermark   
Siren Storli
André Kvernhaug  
Rune Wisth    

Når Tromsø kommune skulle jobbe med å 
ferdigstille sentrumsplanen var det naturlig 
at de kontaktet oss. NODA arrangerte build´n 
sip der deltakerne kom med innspill.
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Følgende aktiviteter ble gjennomført i 
2020:

> Designskole: Kurs i linosnitt, Tromsø
> Designskole: Kurs i fremtidstenking, 
Tromsø
> Designskole: Digitalt Hack the crisis, Nord-
Norge og Nord Russland 
> Designskole: Arkitekturhatter, Tromsø
> Designskole: Tromsøs fremtid, sommer-
skole for barn, Tromsø
> Designskole: Tromsøs fremtid, sommer-
skole for ungdom, Tromsø
> Designskole: Tromsøs fremtid, utstilling, 
Tromsø
> Designskole: Arkitekturhatter for Bodø 
biennale 2020, Bodø
> Designskole: Kaipromenaden, Tromsø
> Designskole: Kaipromenaden med Vokse-
nopplæringa, Tromsø
> Designskole: Bygg din by, Tromsø
> Designskole: Juleworkshop, Tromsø
> Designskole: #Hackthejulevindu, Tromsø   

Barn og unge: Designskolen

NODA_UNG har det siste året jobbet med 
å formidle design- og arkitekturfaget til det 
brede laget av befolkningen med spesielt 
fokus på barn og unge mennesker. NODA 
har i år arbeidet målrettet med å etablere De-
signskolen. Prosjektet ”Designskole for alle” 
er en del av NODA_Ung , og er tenkt spesielt 
for å inkludere et mangfold av barn i Nord-
Norge. Gjennom tilbudet skal NODA skape 
en trygg, kreativ og inkluderende arena for 
deltakerne. Det sentrale i programmene til 
NODA_Ung er at barn og unge lærer å me-
stre egen prosess. Det skjer blant annet ved 
å styrke den enkeltes følelse av å høre til og 
av å være en del av noe. NODA gir denne 
gruppen et tilbud der de kan lære om design 
og arkitektur gjennom direkte kontakt med 
profesjonelle utøvere. Dette er et kompetan-
setiltak som har som formål å skape interesse 
for og kompetanse i disse fagene.

>> Juleverksted: juletilbud - Fotograf NODA

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 relasjon-
er til, og nettverk mellom befolkning, bran-
sjer, beslutningstakerne 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 
2020:
>   Frokostseminar, uventa samarbeid om om
      stilling, WayaWaya, Tromsø
>   Bærekraftswebinar, sertifiseringsordninger 
>   Bærekraftswebinar, powerhouse, Brattørkaia 
>   Bærekraftswebinar, flyplassutvikling i Bodø
>   Kurs i emballasjedesign, Alta
>   Tjenestedesign konferanset, Bodø
>   Tjenestedesign for reiselivet, Karasjok
>   Tjenestedesign for reiselivet, Vadsø
>   Fargesetting av interiør og fasader med KOI 
      fargestudio, foredrag og workshop Alta 
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>> Tjenstedesignkonferanse: Bodø - Fotograf Roar Wiik

>> Webinar: sertifiseringsordninger: Norge - Fotograf NODA

>> Morrakaffe: Produktdesign: Tromsø - Fotograf NODA

>> Workshop: farger i interiøret: Alta - Fotograf NODAk

>> Arkitekturhatter: Sommerskole - Fotograf NODA

>> Kaipromenade: Høstskole - Fotograf NODA

>> Tromsøs fremtid: Sommerskole - Fotograf NODA

Politisk

Om nord for nord!
I forbindelse med UDs innhenting av innspill 
i nord til Nordmorådemelding har NODA 
levert flere innspill med fokus på design og 
arkitektur og viktigheten av å styrke fag-
miljøene i nord. Her er våre innspill: https://
www.no-da.no/nyheter/2020/innspill-til-nor-
domr%C3%A5demelding

Nordområdemeldingen er nå klar og vi har 
gleden av å kunne lese at NODA trekkes 
frem som en aktør som har hjulpet (blant 
annet) Tromsø kommune med innbyggerin-
volvering. En våre innspill ble dessverre ikke 
tatt inn.
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NODA har, på lik linje med resten av samfun-
net, måttet ta hensyn til pandemiutbruddet 
ved Covid-19. 
Hele NODA ble permittert i mars, med en 
måneds varighet. Dette medførte  naturlige  
forsinkelser  på  aktivitet  og  framdrift  i  
prosjektarbeidet.  Aktiviteter  har  måttet  blitt  
satt  på  pause,  utsettes  eller  avlyses.  
Nasjonalt har  det rådet  skepsis  til  å  møtes  
i  grupper, noe som har satt begrensning for 
rekruttering til aktiviteter. Her måtte vi tenke 
kreatvit. 
Vi kom tilbake fra permittering i april og 
arrangerte tre digitale seminarer. Etter det, så 
vi at vi kunne arrangerer fysisk bare vi fulgte 
rådene og smitteverntiltakene.

Covid 19
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Noen uttalelser fra deltakere på våre arrangementer i 2020

>  Spinn arkitekter ved Mats Nermo: Jeg synes NODA organiserte praten på en profesjonell måte uten at 
det ble ekskluderende for andre enn fagpersoner (som er intensjonen med BarePrat). Bra jobba! 
>  Nordnorsk kunst museum ved Marianne Sausu: Designskolen har fylt lokalene våre med design og 
arkitektur, barn og voksne, og ikke minst dyktige, entusiastiske medarbeidere og kursholdere. 
>  Tromsø Sentrum ved Shilan Ghadani: En viktig plattform for byutvikling og fremtidsrettet tankegang i 
Tromsø. NODA tilrettelegger på en særdeles god måte og gir aktuelle personer i byen en plass de kan bli 
sett og hørt. 
>  Voksenopplæringa i Tromsø: Vi opplever at elevene engasjeres i meningsfulle, kreative workshops og at 
NODA har laget gode workshops knyttet tett til lokalmiljøet. Dette opplever elevene våre som meningsf-
ylt. NODA bygger broer og rekrutterer til å spre kunnskap om arkitektur til de yngre Tromsøborgere også. 
Arkitektur gjøres nært, spennende og relevant for den enkelte. 
> PustUka ved Andreas Arild: Det å arrangere med NODA var veldig læringsrikt og det opplevdes som de 
har stor arrangementskompetanse - de fremstår som en svært ryddig samarbeidspartner. 
Til sist ønsker vi som en nyoppstartet organisasjon å uttrykke vår takknemlighet for at NODA ga oss en 
arena til å dele vårt budskap.

>> Presentasjon av NODA for Troms politikkere - Fotograf 
NODA

Følgende ble gjennomført i 2020

>   3 workshop
>  Praktiske oppgaver mellom workshopene
>  Seminar
>  Film 1: Tromsøbadet
>  Film 2: Villmarksenteret
>  Film 3: Sommereng barnehager

Målgruppen har vært ungdom og studenter 
i Nord-Norge og Nord-Russland. 

NODA Arctic

Arctic art institute tok kontakt med NODA og 
ønsket å samarbeide enda en gang!

Prosjektet handlet om formidling og bevisst-
gjøring om bærekraftig utvikling innenfor 
design og arkitektur.

Det ble utviklet en ny virtuell undervisning-
smodell som tillot studenter og lærere fra 
Nord-Norge og Nord-Russland å bli bedre 
kjent med hverandre og deres praksiser. 

Gjennom prosjektet har deltakere økt 
kompentanse innenfor: 
Bærekraftig utvikling
Forbruk og gjenbruk
Design og arkitektur
Virtuelle undervisningsmetoder

>> 1. Filming- Fotograf: Media event 
>> 2. Filming- Fotograf: Media event 

>> 3. Workshop VGS. Fotograf: NODA 
>> 4. Webinar VGS. Fotograf: NODA 

1.

I lån og leie av lokaler, har utleier/-lånere hatt strenge og nødvendige krav til bruk og antall deltakere. 
NODA har til tross for dette arrangert en rekke aktiviteter, hvor smittevern har vært tatt på  høyeste  alvor.  
Det  ble  utarbeidet  retningslinjer  for  håndtering  av  smittevern  under  aktivitetene. Disse gikk ut på 
å begrense antall deltakere for hver aktivitet, sørge for nødvendig avstand, eget utstyr til hver deltaker, 
nøysomhet i forbindelse med desinfisering og håndvask, med mer. Idet  aktivitetene  ble  tilpasset  ko-
rona,  med  smittevern  og  det  som  gjelder,  satte  vi  stor  pris på å kunne arrangere og tilby aktiviteter 
både for medlemmer og gjennom designskolen. Det ble til sammen arrangert 39 aktiviteter.

1. 2.

3. 4.
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Synliggjøring og 
mediaoppmerksomhet:

Det er viktig for NODA å være synlig i forskjellige 
arenaer og medier. Daglig leder har
deltatt på konferanser og seminarer, både som 
publikum og som foredragsholder. Det har 
blittskrevet innlegg i flere 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 2020:

>   Intervju av NODAs leder og kursholder i Nordlys om 
Designskolen: 7. mars
>  Intervju av NODAs medlems- og prosjektkoordina-
tor på NRK Troms: 20. april
>  Intervju av NODAs medlems- og prosjektkoordina-
tor i iHarstad: 13. mai
>  Intervju av NODAs leder på NRK Troms: 15. juni 
>  Artikkel om Designskolen i iTromsø: 22. juni
>  Artikkel om BarePrat og intervju av NODAs leder og 
medlemmer i iTromsø: 14. august
>  Intervju av oss i Nordlys: 16. oktober 
>  Filming av NODAs leder på TV2: 15. oktober
>  Artikkel om Designskolens #Hackthejulevindu i 
iTromsø: 23. november
>  Intervju av NODAs leder på NRK Troms: 24.novem-
ber om designskolen

Designskolen har også laget 3 markeds-
føringsfilmer:

>  https://youtu.be/qB9abXGmDV8 Hattverksted: 
arkitekturhatter
>  https://youtu.be/sVkIAYXbDIg Framtidsscenario
>  https://www.youtube.com/watch?v=ig0LCXke6DY 
Juleworkshop

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 800 en-
keltmedlemmer.
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 140 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 samar-
beidspartnere på sosiale medier

Organisasjon
Ved årets slutt var følgende ansatt i NODA: 

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

Kornelia Farnes er ansatt som medlems- og 
pro-sjektkoordinator i 40% stilling 

Rammevilkår

Økonomien i NODA har i 2020 vært basert på prosjektstøtte, sponsorinntekter fra private sa-
marbeidspartnere og medlemskontingenter. NODA har fått driftstilskudd fra Tromsø Kommune. 
NODA har mottatt prosjektstøtte fra Kulturrådet, Troms og Finnmark fylkes kommune, Spare-
banken 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge Nordland og  Kulturtanken. Vi arbeider med å øke 
bevisstheten om den jobben NODA gjør med sikte på å oppnå en bærekraftig økonomi.

DRIFT 

Driftsavtaler 

Domeneshop leverer plattformen: www.
no-da.no 
Regnskapsfører: Mecono regnskap  
Leie av kontorlokaler: Flow Coworking 
Faktureringsprogram: Tripletex 
Forsikringsavtale: Yrkesskadeforsikring, pen-
sjonsforsikring, Sparebank 1 Nord-Norge

16 17

>> Ansatte i NODA i 2020: 
Marc Ihle, Kornelia Farnes, Vilde 
Andrea Jenssen og Michele Renée 
Widerøe
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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 140 medlemsbedrift-
er innenfor design- og arkitektur – dette utgjør til sammen over 800 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 arrangementer «Morrakaffe», «BarePrat» samt seminarer og workshops har 
bransjen og folk forøvrig fått faglig påfyll innen fagene design og arkitektur. Fokuset på barn og 
ungdom har i 2020 vært sterk. 

I forbindelse med etableringen av Designskolen som fast tilbud har vi gjennomført en rekke ak-
tiviteter for barn og ungdom over hele landsdelen. Vi har holdt både digitale og fysiske møter. 
Vi har hatt gleden av å møte mange engasjerte barn og unge som brenner for landsdelen. Vi 
gleder oss til å fortsette det viktige arbeidet med å involvere den yngre garde. 

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. Styret i NODA har jobbet aktiv med strategier og økonomien i NODA. Administras-
jonen, fagrådet og styret jobber godt sammen noe som har resulter i at vi klarte å gjenomføre 
alt som var planlagt  i 2020 tross pandemien.

OG NO´DA?
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Hva fungerte, hva kan forbedres?

>  NODA fortsetter å vokse og vi har økt medlemsmassen i tråd med tidligere år. Vi har også sett 
en stor økning i antall deltakere på våre arrangementer, 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. Design og Arkitektur Norge (DogA) har heller ikke uttrykt 
ønske om finansielt samarbeid på drift, basert på preliminære diskusjoner.

>  NODA skal være en ressurs for hele Nord-Norge og vi har fremdeles utfordringer med å få 
arrangert i hele landsdelen på grunn av store avstander og kostbare flyforbindelser. Dette har 
resultert i redusert aktivitet i regionen. I tillegg har NODA i 2020 ikke fått aktivitetstøtte eller 
driftsstøtte fra  Nordland fylkeskommune.

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 frivi- 
llige som har bidratt til våre aktiviteter 
og arrangementer. 

Viktigst av alt ønsker vi å takke alle våre 
medlemmer. Takk for tilliten dere viser, 
takk for innspill og takk for at dere bidrar 
til at NODA skal vokse og bli den beste 
organisasjonen mulig for sine medlem-
mer. Deres deltakelse og engasjement 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.

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

Årets viktigste samarbeidspartnere
har i år vært: 

Troms og finnmark fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Sparebank1 Nord-Norge 
Nordnorsk Kunstmuseum 
Tromsø kommune 
Sapmi næringshage 
Arctic Innovation Week 
Innovasjon Norge Arktisk
Se kunst i Nord-Norge
Bodø Biennale
Stiftelsen Gamle byen
Visjona 
Verte Landskap og arkitektur
Bjørkmann AS
Visit Varanger
Varanger Arctic Norway
UiT Tromsø
Voksenopplæringa
ReddBarna
Arctic Art Institute
Barentssekretariatet
Breivang VGS 

Vi er takknemlige for hjelp og støtte og 
håper vi kan samarbeide på flere nye 
prosjekter i fremtiden.

NODA takker

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