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STYRETS BERETNING
Styret
På generalforsamling i NODA avholdt mandag 01.mars 2021 ble følgende styre valgt:
Magnus Joki Arild
Trude Kristin Borch
Maiken Johansen
Hallstein Guthu
Sylvi Barnman Jenssen
Erlend Gabrielsen
Rune Wisth 		
André Kvernhaug

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
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 rettvisende informasjon om selskapets drift i 2021 og stilling pr. 31.12.2021.
2021 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 .....
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 40-60% stilling. En prosjektansatt kvinne i 20% fra sep-des. Styret har bestått av 3 menn
og 3 kvinner.
Selskapet har ikke forurenset det ytre miljø i 2021

DETTE ER NORDNORSK DESIGNOG ARKITEKTURSENTER (NODA)
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 NordNorge 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

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

Gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger 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.

Formål
Vi skal bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord, både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn
og unge og hos den enkelte borger, slik at design
og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Vi satser bredt
Andre forhold
Styret takker alle involverte (ansatte, tillitsvalgte, medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere)
Styrets beretninger signeres av:
Magnus Joki Arild
Trude Kristin Borch
Maiken Johansen
Hallstein Guthu
Sylvi Barnman Jenssen
Erlend Gabrielsen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

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

Vi former
Design og arkitektur handler ikke bare om hvordan 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 utnytte fortrinn med løsninger som fungerer slik vi
har gjort gjennom generasjoner.
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ROLLER

PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Styret
Styret har i perioden 20201 bestått av
Magnus Joki Arild
Trude Kristin Borch
Maiken Johansen
Hallstein Guthu
Sylvi Barnman Jenssen
Erlend Gabrielsen
Rune Wisth
André Kvernhaug

Magy Media
Akvaplan Niva
Egga Utvikling
HALLSTEIN AS
Barents Maritime
The Grow Room
Løwini
Varangerfestivalen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

1.

2.

>> 1, 4.

BarePrat- Fotograf: NODA

>> 2,3. Webinar- Fotograf: NODA

Valgkomité
Valgkomiteen har i 2021 bestått av
Simon Barmann
Erling Hillstad

Representant for Troms og Finnmark
Representant for Nordland

Faggrådet

3.

Fagrådet har i perioden 2021 bestått av

Lokalsamfunn

Hanne Barriteau Siiri
Terese Simonsen
Viktoria Brønnlund
Oskar Hjellbakk
Tor Åge Vorren

NODA ønsker å bidra til at nordnorske innbyggere 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. Etter innspill fra våre medlemmer i 2020
satte NODA i gang en rekke av BarePrat-arrangementer med dagsaktuelle temaer fra lokalsamfunnet og byutviklingen. Også i 2021
har vi avholdt flere BarePrat. BarePrat skal
være lavterskel og alle er velkomne til å prate
i lag med oss. Disse fellesskapene engasjerer
et bredt publikum fra ulike samfunnslag, og
gir en mulighet for lokalbefolkningen til å diskutere ulike byutviklingstemaer med lokal
politikere og lokale næringsutøvere.

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

Administrasjon

Administrasjon har i perioden 2021 bestått av
Daglig leder
Medlems- og prosjektkoordinator
Medlems- og prosjektkoordinator
Intern ved UIT

Michele Renee Widerøe (100 % stilling)
Kornelia Farnes (60 % stilling)
Vilde Andre Jenssen ( okt-des 20% stilling)
Stefan Trana Hansen (ulønnet, aug-okt)

4.

I tillegg til BarePrat har vi i 2021 avholdt flere
lunsjseminar og digitale seminarer, åpne
for alle. Seminarene gir innsikt i design- og
arkitekturfagenes aktuelle problemstillinger,
og er aktuelle for befolkningen så vel som
medlemmer, næringsliv og offentlige aktører.

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2021:
> Seminar: Arctic Urban Spaces, Tromsø og
streaming nasjonalt
> Byromsprosjektet, Tromsø
> BarePrat: Kollektive boformer, Tromsø
> Krykkja i byen, Tromsø
> BarePrat: Interiørarkitektur, Tromsø
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>> Arkitekturvandring på hjul - Fotograf NODA

>> Sommerskole: blomsterkransdesign - Fotograf NODA

Årsrapport 2021

Barn og unge: Designskolen

Næringslivet og det offentlig

I 2021 har NODA_Ung videreført arbeidet
med «Designskole for alle». Prosjektet 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,
der de får kjennskap til design- og arkitekturfagene. Det sentrale i programmene til
NODA_Ung er at barn og unge lærer å mestre 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 kompetansetiltak som har som formål å skape interesse
for og kompetanse i design- og arkitekturfagene. Det siste året har NODA_Ung gjennomført et stort antall kurs med mange ulike
samarbeidspartnere. I tillegg har deltakerne
ved Designskolen vært aktive i prosjektet «Inkluderende arktiske byrom», med innspill og
forslag.

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, beslutningstakerne på tvers av kulturer
og grenser, skal NODA bidra til utvikling,
innovasjon og verdiskaping for næringene
knyttet til design og arkitektur. I 2021 har
NODA arrangert workshoper for kommuner
og næringsliv, blant annet om tjenestedesign og hvordan design og arkitektur kan
bidra til økt bærekraft.

>> Påfyll: bokdesign - Fotograf NODA

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2021:

>> Workshop: Tjenestedesign - Fotograf NODAk

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2021:

>> Sommerskole: Tretopphytter - Fotograf NODA

>> Fremtidens bussholderplass - Fotograf NODA

> Kreativt redesign med Ramona Salo, Tromsø
> Arkitekturfotografi, Tromsø
> Bygg din drømmeby, Kirkenes og Tromsø
> Fremtidens bussholdeplasser, Tromsø
> Inkluderende byrom, Tromsø
> Arkitektoniske fuglekasser, Tromsø
> Sirkulærøkonomi, Tromsø
> Sommerskole: Tretopphytter 2 ganger, Tromsø
> Sommerskole: Blomsterkranser 2 ganger,Tromsø
> Arkitekturvandring på hjul, Tromsø
> Maskedesign, Tromsø
> Arkitekturhatter 7 ganger, Tromsø
> Prøvetrykk, Harstad
> Juleverksted, Tromsø
> 4 arkitekturpodkast for ungdom

>> Workshop tjenestedesign - Fotograf NODA

> Workshop: tjenestedesign for reiselivsledere,
Kirkenes
> Workshop: tjenestedesign for kommunale
ledere, Alta
> Webinar: Grønne tak, Alta og digitalt
> Webinar: Lokale planter, Alta og digitalt
> Prosjekt: Tjenestedesign for reiseliv, Senja
kommune
> Påfyll: Skolearkitektur, Tromsø og digitalt
> Påfyll: Grafisk design, Tromsø og digitalt

Politisk
Om nord for nord!
I forbindelse med stortingsvalget høsten
2021 har NODA vært i kontakt med lokale
politikere for å presentere de utfordringene
våre fagfelt har i Nord-Norge. Vi snakket også
om de unike mulighetene som åpner seg når
man har fokus på design og arkitektur som
viktige verktøy for å utvikle Nord-Norge i
riktig retning.

>> Webinar: Lokale planter - Fotograf NODA
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Design- og arkitekturfestival

Arktisk byrom prosjekt

>> Workshop for barn og unge - Fotograf NODA

>> Workshop arkitekter - Fotograf NODA

I 2021 har NODA jobbet med pilotprosjektet
«Inkluderende arktiske byrom». Prosjektets
formål er å skape mer kunnskap og engasjement omkring de unike og utfordrende byrommene i arktiske strøk. I prosjektperioden
har NODA arrangert en rekke arrangementer, deriblant workshoper for lokale arkitekter og designere, designskole, byvandringer,
lunsjseminar, internasjonalt heldagsseminar,
byromsfest, og ikke minst bygging av konkrete, fysiske tilskudd til et av Tromsøs byrom.
Prosjektet har samlet innbyggere i alle aldre,
offentlig og privat næringsliv, fagmiljøene
innen design og arkitektur, med flere. Lokale
arkitekter og designere jobbet sammen for
å lage forslag til møblement av byrommet
utenfor Tromsø havn Prostneset. PEAB stilte
med lærlinger som bygget et av forslagene
som i dag lyser opp byrommet. Felles tilbakemelding fra samarbeidspartnerne er den
positive opplevelsen av tverrfaglig arbeid på
tvers av de ulike kontorene. Prosjektet har
ført til økt samarbeidsvilje, oppmerksomhet
og engasjement for de arktiske byrommene.
Søknaden for hovedprosjektet er sendt inn
til vurdering, og vi håper på fortsettelse av
dette viktige prosjektet.
Se egen rapport fra Byromsprosjektet 2021.

>> Lunsjdebatt - Fotograf Magy Media

>> Kvedlsforedrag - Fotograf NODA

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2021:

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2021:
>> Bygging av paviljong- Fotograf NODA

>> Paviljong - Fotograf NODA

> Workshop for barn, 4 ulike klasser, Gyllenborg og Tromsø International School
> Workshop for ungdomsklubben til Kirkens
bymisjon
> Workshop for innvandrere ved Voksenopplæringa
> Workshop for ungdom 1klasse, Breivang
> Seminar: Arctic urban spaces
> Workshop for arkitekter
> Publisering av 6 kronikker, ulike aktører
> Lunsjwebinar
> Utstilling fra involveringsprosess i byromsprosjektet
> Byromsfest: Inkluderende byrom-prosjekt

Høsten 2021 har gått med til forberedelse
av DARK-festivalen som gikk av stabelen
3-6. november. Festivalen skal være en felles
arena for møter mellom fagbransjene innen
design og arkitektur, en anledning for bransjene til å møtes på tvers av disipliner og
arbeidssteder. Deltakere fra hele landsdelen
deltok, både som deltakere og som foredragsholdere og bidragsytere. Samtidig som
DARK er en mulighet for bransjene å møtes,
er den også en arena hvor andre interesserte
kan bli kjent med fagene og fagfolkene i
Nord-Norge.
Temaet for årets festival var «design og
arkitektur som motor for utvikling». Festivalen besto av lunsjdebatter, kveldsforedrag,
utstilling, fagdag og festivalparty. Over
200 deltakere deltok til sammen på de
ulike arrangementene. DARK er den eneste
festivalen av sitt slag i Nord-Norge, og en
viktig arena for NODAs mandat om å formidle viktigheten av design og arkitektur
for utvikling, innovasjon og verdiskapning i
landsdelen.
Se egen rapport fra DARK 2021.

>> Fagdag - Fotograf Magy Media

>> Festivalavslutning - Fotograf Magy Media

> Lunsjdebatt: Kommunal innovasjon i samarbeid med DOGA
> Utstilling: «Visuelt», i samarbeid med Grafill
> Introworkshop: RISO-trykk, i samarbeid med
Grafill
> Kveldsforedrag: Arkitektens hjem i samarbeid
med DOGA
> Fagdag: Design og arkitektur som motor for
utvikling i samarbeid med Innovasjon Norge
Arktis
> Lunsjdebatt: Klimanøytral byutvikling i samarbeid med Tromsø kommune
> Kveldsforedrag: Design vs. Music, i samarbeid
med Tank design og Grafill
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Covid 19

1.

1.

2.

>> 1. Film om Villmarkssenteret
>> 2. Introfilm
>> 3. Film om Tromsøbadet
>> 4. Film om 2 barnehager

3.

NODA Arctic
Arctic Art Institute kontaktet NODA med
ønske om samarbeid i fjor. Resultatet ble et
prosjekt som handlet om formidling og bevisstgjøring om bærekraftig utvikling innenfor
design og arkitektur. Det ble utviklet en virtuell undervisningsmodell 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 kompetanse innenfor:
Bærekraftig utvikling
Forbruk og gjenbruk
Design og arkitektur
Virtuelle undervisningsmetoder
I år har alle aktivitetene foregått i Russland

NODA har, på lik linje med resten av samfunnet, måttet ta hensyn til varierende smittetrykk og smittebølger. Enkelte aktiviteter
har måttet blitt satt på pause, utsettes eller
avlyses. Nasjonalt har det tidvis rådet skepsis
til å møtes i grupper, noe som har satt begrensning for rekruttering til aktiviteter. Vi
har likevel kunnet arrangere en del fysiske
arrangementer, bare vi fulgte anbefalinger og
smitteverntiltakene. I tillegg har en del av arrangementene blitt utført i digitale formater.

4.

Følgende ble gjennomført i 2021
> NODA stilte med foredrag på March
arkitekturskole i Moskva. Apri 2021
> Filmvisning/utstilling under De norsk-russiske grensesamarbeidsdagene i Nikel.
Oktober 2021.

>> COVID 19.

Foto: Unsplash

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 korona,
med smittevern og det som gjelder, satte vi stor pris på å kunne arrangere og tilby aktiviteter både for
bransje, medlemmer, designskoleelever og øvrige interesserte.

Noen uttalelser fra deltakere på våre arrangementer i 2021
> DOGA ved Jørgen Skatland: “Den følelsen jeg sitter igjen med etter å ha deltatt på fagdagen i DARK21
er en gjennomgående, herlig optimisme i forhold til fagenes betydning i og for samfunnet framover.”
> Deltaker på BarePrat, Morten Skandfer, politiker: “Dere jobber bra og skaper nye visjoner og innslag i
byrommene. Takk også for et veldig bra arrangement om kollektive boformer. Jeg lærte mye!”
> Deltaker på webinar, Mari Hagen, arkitekt: «Takk for fin og inspirerende formiddag. Temaet engasjerer
meg, og det er utrolig dagsaktuelt og relevant! Jeg opplevde hele webinaret som veldig relevant og interessant, Glad for at dere finnes!»
> Deltaker på seminar, Henriette Robertsen, landskapsingeniør: “Utrolig interessant og veldig inspirerende! Er det noe vi trenger så er det gode uterom. Så takk, NODA, for at dere holder hjertene våre åpne for
ny tenkning og JA til mer lek og moro!”
> Deltaker DARK: Fagdag, Jannicke Hølen v/ DOGA: “En inspirasjonsdag i magiske omgivelser om
verdiskaping gjennom design og arkitektur – faglig og sosialt viktig påfyll.
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Synliggjøring og
mediaoppmerksomhet:

DRIFT

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 blitt skrevet
innlegg i flere aviser og magasiner. NODAs
daglig leder, fagrådet og kursholdere har også
vært intervjuet i media i forbindelse med våre
arrangementer. I forbindelse med prosjektet
«Inkluderende arktiske byrom» utfordret NODA
flere samarbeidspartnere til å publisere kronikker
i avisene.

Database og
medlemsrekruttering
NODA skal være et attraktivt nettverk og en
arena for målgrupper innenfor design og
arkitektur samt bidra til økt kunnskap, samarbeid, inspirasjon og kreativitet knyttet til
design og arkitektur i Nord-Norge. Rekrutteringsarbeidet er en kontinuerlig oppgave med
det det innebærer av møter, presentasjoner og
medlemsaktiviteter. NODA har rekruttert ca.
140 medlemsbedrifter.
Til sammen utgjør medlemsbedriftene og
støttemedlem over 800 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.
Databasen skal kunne brukes av medlemmer
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 databasen 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 samarbeidspartnere på sosiale medier

Kronikker, omtaler og intervjuer
i 2021:
> Intervju av NODAs leder i Nordlys om hva som
blir viktig i 2021: 11. januar
> Radiointervju av NODAs leder på NRK Troms
om «Inkluderende byrom»-prosjektet: 13. januar
> Artikkel i Nordlys om Designskolens
busstopp-design, 23. februar
> Intervju av NODAs leder på TV2s «Gode nyheter» om Designskolens busstopp-design, 25.
februar
> Kronikkserie for «Inkluderende arktiske byrom», våren 2021
«Er byen vår for alle?», Michele Renée Widerøe,
26. mars
«Levande, elastiske byrom», Anniken Førde, 26.
mars
«Hvordan gjøre vårt til litt mitt?», Shilan Ghadani,
9. april
«Tromsø: Hvordan kan vi bli verdens kuleste by»,
Andreas Arild og Erik Ankre, 9. april
«En by for alle», Anniken Romuld, Gro A. Stokke,
Heidi Frydenlund, 9. april
«Snøen som faller hvert år», Mari A. Aston
Bergset, 13. april
«Tid og rom i den arktiske hovedstaden», Kirsti
Mehti, 28. april
> Artikkel i iTromsø om byromsprosjektet, 7. juli
> Artikkel i iTromsø om NODAs sommerskoletilbud, 1. august
> Artikkel i iTromsø om byromsfesten, 19. august
> Artikkel i iTromsø om DARK-festivalen, 13.
oktober

Filmer:
> I forbindelse med byromsprosjektet ble det
laget følgende film https://www.youtube.com/
watch?v=NxnRHzkzY2A

>> NODA-team 2021:
Kornelia Farnes, Michele Renée
Widerøe, Stefan Trana Hansen, Vilde
Andrea Jenssen (ikke avbildet)

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

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 2021 vært basert på prosjektstøtte, sponsorinntekter fra private
samarbeidspartnere og medlemskontingenter. NODA har fått driftstilskudd fra Tromsø kommune. NODA har mottatt prosjektstøtte fra Kulturrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og
Kulturtanken. I forbindelse med de ulike arrangementene har vi mottatt sponsorstøtte fra flere
hold. Vi jobber med å øke bevisstheten om NODAs arbeid med sikte på å oppnå en bærekraftig
økonomi.
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Årsrapport 2021

OG NO´DA?
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

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

Medlemstallet har økt jevnt og trutt gjennom hele året, og vi teller nå 140 medlemsbedrifter
innenfor design- og arkitektur – dette utgjør til sammen over 800 enkelte medlemmer! Alle
medlemmene er samlet i databasen vår som gjør det enkelt å søke etter kompetanse innen
design og arkitektur i nord.
Gjennom våre arrangementer DARK-festival, BarePrat, Byromsprosjekt, samt seminarer og workshops, har bransjen og folk for øvrig fått faglig påfyll innen fagene design og arkitektur.
Fokuset på barn og ungdom har i 2021 vært sterk.
I regi av Designskolen har vi gjennomført en rekke aktiviteter for barn og ungdom over hele
landsdelen. Vi har hatt gleden av å møte mange engasjerte barn og unge som brenner for regionen. 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. Administrasjonen, fagrådet og styret jobber godt sammen, og vi har derfor klart å gjennomføre det som var planlagt i
2021 – tross pandemien.
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. I likhet med tidligere år har vi jobbet med å få NODA
som en post i statsbudsjettet for å sikre langsiktighet. Dette har vi heller ikke lykkes med i 2021.
Alle midler for design og arkitektur gis til Design og Arkitektur Norge (DOGA). 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. Manglende finansiering fra fylkeskommunene gjør det vanskelig å nå ut
med aktiviteter til hele regionen.

NODA ønsker å takke alle som har bidratt
til å sette design og arkitektur på dagsorden.
Vi ønsker å takke våre foredragsholdere,
workshopledere og moderatorer som
har levert på høyt faglig nivå under årets
arrangementer.
Vi ønsker også å takke alle NODAs frivillige 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 medlemmer. 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 ambassadørene våre der ute, både i landsdelen
og nasjonalt.

Årets viktigste samarbeidspartnere
har i år vært:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Tromsø kommune
Tromsø Havn
UiT Tromsø
Innovasjon Norge Arktis
Visjona AS
Verte Landskap og arkitektur
Den kulturelle skolesekken
Voksenopplæringa
ReddBarna
Kirkens bymisjon
Kreftforeningen
Tromsø Internasjonale skole
Gyllenborg Skole
Kvaløya VGS
PEAB/Bjørn Bygg AS
Arctic Art Institute
Barentssekretariatet
Nordnorsk Kunstmuseum
Rødbanken
Festivalpartnere (se egen rapport)
Vi er takknemlige for hjelp og støtte og
håper vi kan samarbeide på flere nye
prosjekter i fremtiden.
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