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Styret
På generalforsamling i NODA avholdt fredag 2.februar 2018 ble følgende styre valgt:

Anders Paulsen   Styreleder
Sylvi Barmann-Jenssen  Nestleder
Simen Fangel    Styremedlem
Erling Hillstad   Styremedlem 
Hallstein Guthu    Styremedlem 
Karine Kimo Pedersen   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 2018 og stilling pr. 31.12.2018
2018 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 415 
670 Dette tillegges egenkapital.

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 samt en medlems- og prosjektkoordinator 
(mann) i 40% stilling fra 1. Januar til 31 mai. Fra 1.august tiltredde en ny medlems- og prosjektkoordina-
tor (mann) til I 40% stilling. Fra 1.mars tiltredde en ny prosjektleder (kvinne) til i 40% stilling.
Styret har bestått av 5 menn og 2 kvinner.
Selskapet har ikke forurenset det ytre miljø i 2018.

Andre forhold
Styret takker alle involverte (ansatte, tillitsvalgte, medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere) for en 
meget god innsats for foreningen i 2018

Tromsø
01. januar, 2019

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 134 medlemsbedrifter representert på www.no-da.no. Disse er delt i design, 
arkitektur og støttemedlemsbedrifter. Tilsammen utgjør dette 790 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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ROLLER
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Styret
Styret har i perioden 2018 bestått av

Valgkomité
Valgkomiteen har i 2018 bestått av

Representant for Nordland
Representant for Troms
Representant for Finnmark

Torun Antonia Hansen
Ingvild Kjelland
Marie Louise Somby      

Anders Paulsen   
Sylvi Barmann-Jenssen   
Simen Fangel                
Erling Hillstad   
Hallstein Guthu  
Bård Jørgensen 
Karine Kimo Pedersen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

NHO Nordland
Barents Maritime
Røst Kommunikasjon
Fabrikken Næringshage
HALLSTEIN                                 
Remiks Miljøpark AS
Árvu

Faggrådet
Fagrådet har i perioden 2018 bestått av

Magnus Vågan
Terese Simonsen
Bjørn Heggdal 
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
Frikk Baardseth

Følgende aktiviteter for barn og unge 
ble gjennomført i 2018:

>  Vinterkurs: Kodekurs, Kodeskolen, Tromsø
>  Workshop: Emballasjedesign, Bodin VGS, 
Bodø
>  Sommerkurs: Emballasjedesign, Tromsø         
>  Workshop: Bakgårdarkitektur, Bodø
>  Workshop: Stedsutvikling, Storslett

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. Workshop Bakgård - Fotograf: 
NODA
2. Kodekurs – Fotograf: NODA 
3. 4. Emballasjedesign - Fotograf: 
NODA

1. 2.

3. 4.
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Følgende aktiviteter ble gjennomført i 
2018:

>  I forbindelse med relansering av arkitektur-
guiden for Nord-Norge og Svaldbard arrangerte 
vi en kveld med fem forskjellige foredragholdere 
som snakket om deres arbeid, histore og bruk av 
arkitekturguiden. Alle var enig om at potensialet 
er stort og at jobben som allerede er gjort er 
svært god.

>  I samarbeid med Arkitektenes fagforbund 
(AFAG) ble det arrangert temakveld: Arkitektur 
skaper verdi. Dette er et prosjekt satt i gang av 
Arkitektbedriftene i Norge og har som formål å 
syngligjøre verdier ved arkitektur som ikke nød-
vendigvis er tatt med i planlegging av bestiller 
eller andre involverte. Arkitektur skaper ofte 
merverdi som samfunnet rundt oss ikke er klar 
over.

>  Bakgårdsfest: I år hadde vi to bakgård-
sprosjektet. Bodø og Tromsø. Begge viste 
mulighetene som finnes i disse skulte rommene. 
I Tromsø samarbeidet vi med  Flip Creative Stu-
dio, Tromsø Polarmuseum, Gamlebyen Skansen, 
Tromsø Kommune, Perspektivet Museum, Uni-
versitet i Tromsø, Vervet, Fontenehuset Tromsø, 
Ecma HHT, Nina Erdahl Casting & Costumes 
og Polarmuseet samt bakgårdsfesten 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, Uterom - Skansen, 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 
2018

>   Morrakaffe:  
- Aktivt hus. Tromsø 

>   Påfyll: 
- Møbeldesign. Tromsø
- Skiltdesign. Grafill. Tromsø
- Landskapsarkitektur. Sortland
- Arkitetur. NNKS. Svolvær
- Grafisk design. Tromsø

>   Workshops: 
- Visjonsworkshop. Fagrådet og styret. Tromsø
- Visuell identitet, Kunst arena, Skinn. Bodø
- Visuell identitet. NNKM. Svalbard
- Design thinking, SALT. Tromsø
- Tjenestedesign. Næringsforening. Tromsø
- Tjenestedesign. Rana utviklingsselskap. Mo i Rana
- Stedutvikling. Hemnesberget
- Tjenestedesign, KDA lærere Troms. Tromsø

>   Foredrag:
- Tjenestedesign for helsesektor. Nordnorske oftal-
mologer. Tromsø
- Hvorfor tjenestedesign. Peter F. Hjort. Uit. Tromsø
- Verdien av design og arkitektur, Bodø Kommune. 
Bodø
- Tjenestedesign, Eiendomskonferansen. Tromsø
- Verdien av design og arkitektur. Sametinget. 
Sommarøy
- Tjenestedesign. Politisk og adm. ledelsee. Tromsø
- Tjenestedesign. Kommunekonferanse. Vadsø
- Tjenestedesign for Arktisk Acelerator program, 
KUPA. Tromsø
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>> Påfyll: Skiltdesign

>> Morrakaffe: Aktive Hus

>> Workshop: Stedsutvikling 

>> Foredrag: Tjenestedesign

>> Bakgårdsfest Englebakgården, Bodø

>> Relansering av arkitekturguiden 
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>  Innspill til nasjonal Arkitekturpolitikk. DOGA. 
Oslo
> Politiskinnspill til Tromsbenken. Stortinget. 
Oslo
>  Politiskinnspill til Finnmarksbenken. Stortin-
get. Oslo
>  Presentasjon av NODA til politisk ledelse i 
Finnmark fylkeskommune. Vadsø
>  Tjenestedesignmøte med politisk og adminis-
triell ledelse. Tromsø kommune

Design og arkitektur på 
politisk dagsorden

13  

Dette har vi gjort i 2018 for å nå politik-
kere og offentlige innstanser

Resultatet av vårt politiske arbeid i 2018 er følgende:

> NODA har fått tildelt 1 000 000 kr over 2 år fra Fylkesrådet for kultur og næring.
> NODA har fått tildelt 800 000 kr over 3 år av Finnmark fylkeskommune.
> NODA har fått tildelt 300 000 kr til drift fra Tromsø kommune.

>  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 Finnmarksbenken - Fotograf 

NODA

>> Presentasjon av NODA for Tromsbenken - Fotograf 

NODA

Følgende ble gjennomført under tje-
nestedesignprosjektet 2018:

>  Samling 1: NODA Til Tjeneste, Bodø
>  Samling 2: NODA Til Tjeneste, Tromsø
>  Samling 3: NODA Til Tjeneste, Bodø
>  Samling 4: NODA Til Tjeneste, Tromsø
>  Planlegging av Tjenestedesignkonferansen 
2019

NODA Til Tjeneste
NODA til tjeneste er et utviklingsprogram som 
har gått over ett år, hvor aktører fra det offentlige 
og private i Nordland og Troms jobbet sammen 
med NODAs medlemmer med sin egen reelle 
case. Vi har fått vist bredden i hvordan tjenest-
edesign kan brukes til planlegging og organise-
ring av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon 
og fysiske elementer. Alle partnere fikk økt kom-
petanse på hvordan tjenestedesign kan bidra til å 
forbedre kvalitet, samhandling og kommunikas-
jon mellom avsender og mottaker. NODA, som en 
viktig aktør for å bygge og utvikle kompetansen 
om og innenfor design og arkitektur i nord, har 
dette året fått et atskillig større innblikk i hva som 
er behovene og ønskene i landsdelen. Slik at de-
sign og arkitektur blir naturlige virkemidler i en 
samfunnsutvikling for fremtiden. 
Prosjektet har hevet kompetansen til 10 av NO-
DAs medlemmer og 10 bedrifter fra landsdelen. 

Med bakgrunn av NODA Til Tjeneste skal 
NODA arrangere Nord-Norges første Tjenest-
edesignkonferanse 7. februar 2019.

>> 1. Tjenestedesign prosjetgruppe – 
fotograf: NODA 
2. Metodelære tjenestedesign - Fo-
tograf: NODA
3., prosjektdeltakere i arbeid - Fo-
tograf: NODA 
4. Prosjektdeltakere, 10 designere 10 
bedrifter– 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 2018:

>   Intervju Innomag: “Vil sette Nord-Norge på inno-
vasjonskartet” - 30. November 2018
>   Intervju Norges Arktiske Universitet UiT: “ Ny nær-
ingslivsmentor ved UiT” - 28. november 2018
>   Artikkel Tromsø Kommune: “ ny metodikk former 
fremtidens hjemmetjenester” - 13. November 2018
>   Intervju NRK P1: “Ny næringslivsmentor for UiT” - 
10. November 2018
>   Artikkel Tromsø Kommune: “NODA tildeles 300 
000 kr i drift.” - 3. oktober 2018
>   Intervju iTromsø: “Lærer om miljøet ved å lage 
egen emballasje” - 12, August 2018 
>   Intervju Radio Tromsø: “Sommerkurs i Emballas-
jedesign” - 13. August 2018 
>   Intervju NRK Nordnytt: “Distriksnyheter Nordnytt 
Sommerkurs” - 15. August 2018
>   Artikkel Troms Fylkeskommune: “Fylkesråd for kul-
tur og næring har innvilget 1 million kroner til NODA” 
- 7. August 2018
>   Intervju Andøyposten: “Satser på Tjenestedesign” 
- 2. August 2018
>   Intervju Avisa Nordland: “Først inn i ny design: Jeg 
opplever dette som en ny tid.” - 18. Juni 2018
>   Samt over ti andre intervjuer og Artikkeler skrevet 
om NODA og våre arrangementer. Les alle nyhetene 
på vår nettside.

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 790 
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 130 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

Frikk Baardseth er ansatt som medlemskoordi-
nator i 50% stilling

Marte Wiik er ansatt som prosjektleder i 40% 
stilling

Rammevilkår
Økonomien i NODA har i 2018 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:  Regnskyen
Leie av kontorlokaler: Flow Coworking
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 134 medlemsbedrifter innenfor 
design- og arkitektur – dette utgjør til sammen 790 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», «Påfyll» samt seminarer og workshops har bransjen og folk 
forøvrig fått faglig påfyll innen tema design og arkitektur. Fokus har heller ikke skrantet på barn og ung-
dom, hvor vi har gjennomført to kurs i år. 

2018 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 mange deltakere 
velkommen til fullsatt sal på Verdensteatret under NODAs 4års markering. Denne ble markert med en 
kveld viet til lysdesign. Her sto lysdesign Nord-Norge samlet rundt et arrangement med dyktige fore-
dragsholdere, hentet fra Norges mange kriker og kroker. Teatret fikk en spesiell fasadebelysning for an-
ledning som bidra til mye snakk i etterkant

Nytt fra i år er også NODA Til Tjenesteprogram der noen aktorer fra privat og offentlig sektor, samt utval-
gte designere i Nord-Norge gikk på skolebenken for å lære seg å bruke metodikken. (se side 13.)

For å kunne fortsette arbeidet med å formidle design og arkitektur, har vi også jobbet politisk. Vi har vært 
på møte med Finnmark fylkeskommune for å presentere hvordan vi jobber. Dette har resultert i en tre 
års aktivitetsstøtte for arrangementer i fylket. God diskusjoner med lokale politikkere i Tromsø resulterte 
i at NODA har nå fått innvilget driftsmidler fra Troms kommune, samt Troms fylkeskommune. Nasjonalt 
jobber vi med å følge opp merknaden som Design og Arkitektur Norge (DogA) har fått på deres Stats-
budsjettpost 2018 der det står at de skal samarbeide med organisasjoner i hele landet derav NODA.

Det har også vært et gunstig år for nye samarbeid og vi kan bl.a. nevne Innovasjon Norge Nordland og 
Innovasjon Norge Arktsik, NHO og Halogen. Sistnevnt er medaktører til programmet om kompetanseh-
eving om tjenestedesign for bedrifter og organisasjoner, samt designere i Nord-Norge.  Dette er et pro-
gram som vil løpe videre i 2019.

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. Administrasjonen, fagrådet og styret  job-
ber godt sammen noe som har resulter i et sterkt vekst i NODA i 2018.

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 sa-
marbeid, basert på preliminære diskusjoner. 

>  NODA skal være en ressurs for hele Nord-Norge og vi har fremdeles utfordringer med å få arrangert i 
hele Nord-Norge på grunn av store avstander og kostbare flyforbindelser. Dette har resultert i redusert 
aktivitet i regionen. 
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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: Troms fylkeskommune, 
Nordland fylkeskommune, Sparebank1 
Nord-Norge, Nordnorsk Kunstmuseum, 
Tromsø kommune, Utdanningsdirektor-
atet avdeling Tromsø, Bodø kommune, 
Kunsthall Svalbard, Kulturfabrikken 
Sortland, Sortland kommune, Rana 
kommune, Universitetsbibloteket UiT, 
Kunsthistorie UiT, Bodø Kunstforening, 
Arkitektenes fagforbund, Remiks og 
Polaria. Vi er takknemlige for alle våre 
samarbeid og håper på flere nye pros-
jekter 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”
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