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STYRETS BERETNING
Styret
På generalforsamling i NODA avholdt fredag 15.mars 2017 ble følgende styre valgt:
Sidsel Helene Meyer		
Styreleder
Trude Borch			Nestleder
Simen Fangel 			
Styremedlem
Hallstein Guthu			Styremedlem
Erling Hillstad
		
Styremedlem
Siren Storli
		
Styremedlem
Tonje Nermark			Varamedlem
Marit Øverli			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.

Årsrapport 2019

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 135 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.

Rettvisende bilde
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap med balanse og tilhørende noter rettvisende
informasjon om selskapets drift i 2019 og stilling pr. 31.12.2019
2019 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 11 687.
Dette tillegges egen kapital.

NODA ble stiftet 29. oktober 2014

Visjon

Vi involverer

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

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

Ansatte/Miljø/Likestilling
Det har vært en ansatt kvinne i foreningen i 100% stilling og en medlems- og prosjektkoordinator (mann)
i 100% stilling. En prosjektansatt kvinne i 100% fra mars til desember og en prosjektansatt kvinne i 100%
fra mai til desember. Styret har bestått av 3 menn og 3 kvinner.
Selskapet har ikke forurenset det ytre miljø i 2019.

Formål

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.

Andre forhold
Styret takker alle involverte (ansatte, tillitsvalgte, medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere) for en
meget god innsats for foreningen i 2019
Tromsø
01. mars, 2020
Sidsel Helene Meyer		
Styreleder
Trude Borch			Nestleder
Simen Fangel 			
Styremedlem
Hallstein Guthu			Styremedlem
Erling Hillstad
		
Styremedlem
Siren Storli
		
Styremedlem

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
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 2019 bestått av
Sidsel Helene Meyer		
Trude Borch			
Simen Fangel 			
Hallstein Guthu		
Erling Hillstad 		
Siren Storli
Tonje Nermark		
Marit Øverli 		

Privat næringsdriver
Akvaplan Niva
Røst Kommunikasjon
Hallstein as
Hermetikken næringshage
NHO
Mo industriparl
Privat næringsdriver

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

1.

2.

>> 1. 2,3,Vinterferieuke- Fotograf:
NODA
4. DARK for barn- Fotograf: NODA

Valgkomité
Valgkomiteen har i 2019 bestått av
Tone Bodøgaard
Ingvild Kjelland
Marie Louise Somby

Representant for Nordland
Representant for Troms
Representant for Finnmark

3.

4.

Faggrådet

Fagrådet har i perioden 2019 bestått av
Hanne Barriteau Siiri
Terese Simonsen
Bjørn Heggdal
Annie Breton
Tor Åge Vorren

Barn og unge mennesker

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
Prosjektleder
Prosjektleder

Michele Renee Widerøe
Frikk Baardseth
Sylvi Barman-Jenssen
Ingvild Brox

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. Aktivitetene i år har alle
vært i regi av NODA.
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 disse fagene.
Til neste år utvikler vi Designskolen. Prosjektet
skal gi et bedre tilbud til barn og ungdom i vår
region.

Følgende aktiviteter for barn og unge
ble gjennomført i 2019:
> Vinterkurs: Industridesign, nye tekkniker
Tromsø

> Workshop under DARK: nye teknologi,

Tromsø
> Prosjektet Nye Stemmer: 4 workshops, 17
dybdeintervju, en hel landsdel (mer om det på
neste side)
> Hackaton ble arrangert for Studentsamskipnaden med studenter ved UIT under DARK (mer
om det på neste side)
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Lokalsamfunnet

Næringslivet og det offentlig

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.

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2019:
>> Fortaufest: Sentrum, Bodø - Fotograf NODA

> Fortausfest: I år hadde vi ikke lengre tilbant

>> Frokostseminar: Alta - Fotograf NODA

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2019:

til baktården i Bodø, da ble det fortau. Våre
medlemmer fra Gnist arkitektur og mange andre
tilrettelagte dette byrom til fest og konsert
under årets Kulturnatta i Bodø. Resultatet ble et
spennende arrangement som viste hvordan et
nedslitt og oversett uterom kan bli til en magisk
arena for kultur ved hjelp av arkitektur.

> Morrakaffe og andre frokostseminar:
- Frokostseminar erdien av design, Alta
- Frokostseminar, Næringsforening, Hammerfest

> 100 nye stemmer ble med på Årets Agenda

>> Perspektivmelding presentasjon, Narvik - Fotograf

Nord-Norge i Narvik etter et prosjekt som NODA
gjennomførte der vi med design som verktøy
hentet inn innsikt om hva menensker i lansdelen
i alder 18-34 mener er deres ideelle Nord-Norge.
Perspektivmeldingen ligger nå tilgjengelig på
www.kbnn.no

>> Workshop: Tromsø sentrum Anno 2032

> Nord-Norge første design og arkitekturfes-

> I samarbeid med Studentsamskipnaden, og

> Bransjetreff og andre bransjespesifikk eventer:
- Medlemsbedrifter og andre, Alta
- Medlemsbedrifter og andre, Bodø
- Sommerfest, Tromsø
- Dialogmøte: Fra bil til boots, Tromsø
- Medlemsbedrifter og andre, Hammerfest
- Dialogmøte om nordnorsk arkitektur, Tromsø

som en del av deres strategi arbeid for de neste
50 årene, arrangerte vi en tre dagers Hackaton
for å hente innsikt til hva studentene mener at
de ideelle tjenester når de ankommer byen.

>> Bransjetreff: Alta - Fotograf NODA

> Foredrag:
- Verdien av arkitektur, for Kyst Norge. Tromsø
- Tjenestedesign i reiseliv for BoByseminar, Tromsø
- Foredrag om tjenestedesign for nordnorsk grafisk
bransjeorganisasjon, Tromsø
- Foredrag om verdien av design for samfunnsutvikling, Bodø
- Foredrag omTjenestedesignprogrammet, Oslo

> Når Tromsø kommune skulle jobbe med

innsiktsarbeid for den nye sentrumsplanen, var
det naturlig for dem å ta kontakt med oss. Vi ble
med som samarbeidspartner for 2 workshops

>> Hackaton, Tromsø - Fotograf NODA

> Påfyll og andre kveldsarrangementer
- Design til ettertanke, Tromsø
- Verdien av logodesign, Tromsø
- Økt bærekraft, Tromsø
- SE:NODA: Filmvisning, Bauhaus 100 år, Tromsø
- Kveldsseminar, Design for Klima, Tromsø
> Workshops:
- Tjenestedesignworkshop for kommuner, Tana
- Tjenestedesignworkshop for næringsliv Arctic
Innovasjon Week, Hammerfest
- Tjenestedesignworkshop for næringsliv Arctic
Innovasjon Week, Vadsø

tival varte i en hel uke, og hadde mange aktiviteter for lokalsamfunnet, blant annet et eget
designløype der man kunne finne lokale produkter. Åpen dag hos lokale designere og arkitekter,
lunsjdebatter, fagdag, lysdesign i fasader i byen,
utstilling, befaringer, og mye mer.

>> DARK festival Tromsø - Fotograf NODA

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.

> UIT inviterte oss til å levere faglig innhold til
etterutdanningstilbud for Lofoten kommuner.
Vi leverte foredrags og workshops til deres 5
samlinger på Svolvære

>> Workshop: introduksjon til tjenestedesign, Hammerfest
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Design og arkitektur på
politisk dagsorden
Dette har vi gjort i 2019 for å nå politikkere og offentlige innstanser

>> Presentasjon av NODA for Troms politikkere - Fotograf
NODA

> Møte med Fylkesrådsleder Sigrid Ina Simonsen
for å diskutere behovet for langsiktig finansiering.
Tromsø
> Deltakelse på DOGAs arrangement om design
og arkitektur under Designdagen. Presentasjon
av NODA for enkelte politikkere. Oslo
> Møte med næringsavdeling i Nordland
fylkeskommune fylkeskommune for å diskutere
behovet for langsiktig finansiering. Bodø
> Møte med DOGA for å diskutere samarbeid
for neste år

1.

>> 1. Klassebilde- Fotograf: NODA
>> 2. Halogen sin stoppeklokke.

Fotograf: NODA
>> 3. Tegning av forslag. Fotograf:
NODA
>> 4. Faglig ansvarlig. Fotograf:
NODA

> Sammen med cirka 60 andre regionale aktører var NODA med å gi innspill til et felles kunnskapsgrunnlag om
vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Dette skal være grunnlaget for en ny stortingsmelding. Der ber vi om at
følgende blir hørt og anerkjent:
Designfagene er viktige bidragsytere til samfunnsutvikling i Nord-Norge. I et langsiktig perspektiv kan disse
fagene være bidragsytere til utviklingen av en styrket problemløsningskultur mellom folk, organisasjoner og land
i nordområdene. Strukturelle endringer er avgjørende. Det er et reelt problem at virkemidlene ikke gjøres tilgjengelig for regionen. Dette taper Nord-Norge på. Den mest nærliggende løsningen er at virkemidlene må gjøres
tilgjengelig for regionen ved å gjennomføre strukturelle endringer.
Innspillene ble sendt i etterkant til KMD, andre departementer som var tilsdet var KD, UD og NFD

>
>
>
>

NODA har inngått et samarbeid med DOGA på enkelte aktiviteter der de dekker noen av utgiftene
NODA har fått beholdt tildeling på 300 000 kr i driftstilskudd fra Tromsø kommune for periode 2019-2021
NODA har fått beholdt tildeling på 267 000 kr i aktiviteter i Finnarmk for periode 2019-2021
Levert innspill til Næringsdepartementet:

I perioden har det vært et særlig fokus på evaluering og høring knyttet til gjennomgangen av det næringsrettede
virkemiddelapparatet innen design og arkitektur. Dette basert på Departementets tilsagnsbrev, DOGAs plan for
nasjonal tilstedeværelse og rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse «Kunnskapsgrunnlag for økt nasjonal tilstedeværelse».
NODA fant støtte for å fremme følgende hovedlinjer sett fra et nordnorsk ståsted: Økt effekt med lokalt forankrede
initiativ; Økt effekt gjennom forbedret samhandling; Mulig samhandling med DOGA. Deloitte m.fl. har nå lagt fram
en rapport med høringsfrist 20.des. 2019, der det er fremmet forslag om å legge «design» inn under Innovasjon
Norge som en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. NODA er derfor inne i en prosess der endringer
og muligheter vurderes for å finne hvilken driftsform, plassering og evt. partnerskap som vil være mest hensiktsmessig i den nordnorske konteksten i fortsettelsen.

4.

3.

NODA til Tjeneste
Resultatet av vårt politiske arbeid i 2019 er følgende:

2.

NODA til tjeneste er et utviklingsprogram som
har gått over to 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 tjenestedesign kan brukes til planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon
og fysiske elementer. Alle partnere fikk økt kompetanse på hvordan tjenestedesign kan bidra til å
forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon 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 design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en
samfunnsutvikling for fremtiden.
2019 programmet har hevet kompetansen til 7 av
NODAs medlemmer og 5 kommuner i nord.

Følgende ble gjennomført under Tjenestedesignprogrammet 2019
>
>
>
>
>
>
>

Konferanse i Tromsø
Samling 1: NODA til Tjeneste, Tromsø
Samling 2: NODA til Tjeneste, Bodø
Samling 3 NODA til Tjeneste, Tromsø
Samling 4: NODA til Tjeneste, Tromsø
Samling 5: NODA til Tjeneste, Bodø
Konferanse: Bodø

Programmet har vært i faglig samarbeid med
designbyrå Halogen.
Egen rapport i programmet kan ettersendes.
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DRIFT

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 i løpet av sitt aller første år rekruttert
hele 83 medlemsbedrifter. Til sammen utgjør
medlemsbedriftene og støttemedlem 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. Vi har fått inn over 130 design- og
arkitekturbedrifter, men den er ikke komplett
ennå. 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

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 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 2019:
> Intervju av NODAs leder i Karriere Nord: 25.februar
> Intervju av NODAs leder og medlemmer i Alta
posten: 25.mars
> Artikkel om NODA til Tjeneste i Regionalnytt:
> Artikkel om oss fra Innovasjon Norge: 18.juni
> Kronikk i Nordnorsk debatt: 27.august
> Artikkel om oss på SNN: 13.september

Driftsavtaler

Organisasjon

Domeneshop leverer plattformen:
no-da.no
Regnskapsfører: Trygg Regnskap
Leie av kontorlokaler: Flow Coworking
Faktureringsprogram: Tripletex
Forsikringsavtale: Yrkeskadeforsikring, pensjonsforsikring, Sparebank 1 Nord-Norge
Bank: Sparebank 1 Nord-Norge

Ved årets slutt var følgende ansatt i NODA:
Michele Renee Widerøe er ansatt som daglig
leder i 100% stilling
Sylvi Barman-Jenssen er ansatt som prosjektleder i 100% stilling

> Artikkel om oss på Distriktssenter: 23.september
> Intervju om DARk i arkitetktnyt: 14. oktober

Rammevilkår

> Intervju av oss i Nordlys: 4.november

Økonomien i NODA har i 2019 vært basert på prosjektstøtte, sponsorinntekter fra private samarbeidspartnere og medlemskontingenter. NODA har fått driftstilskudd fra Tromsø Kommune, Troms
fylkeskommune og prosjektmidler fra Nordland fylkeskommune, Sparebank 1 Nord-Norge og Tromsø
kommune. Vi arbeider med å øke bevisstheten om den jobben NODA gjør med sikte på å oppnå en
bærekraftig økonomi.
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NODA takker

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

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

Medlemstallet vårt har økt jevnt og trutt gjennom hele året, og vi teller nå 134 medlemsbedrifter innenfor
design- og arkitektur – dette utgjør til sammen 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», «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 ungdom, hvor vi har gjennomført flere kurs i år.
2019 bydde også på Nord-Norges første design og arkitekturfestival DARK. Alle aktivitetene under festivaluken har bidratt til diskusjonen om byutvikling, design og arkitektur. DARK markerte NODAs 5 års
bursdag, noe vi er ufattelige stolt av.
I år har vi fått gleden av å kunne levere enda et NODA Til Tjenesteprogram, denne gangen med kun
kommunale caser, samt utvalgte designere i Nord-Norge. Samtlige gikk på skolebenken for å lære seg å
bruke metodikken. (se side 13.)
For å kunne fortsette arbeidet med å formidle design og arkitektur jobber vi nå intens for å bli hørt i årets
gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Flere innspill ble levert til departementet.
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 Design it. Sistnevnt er medaktører til innsiktsarbeidet som ble levert til
Agenda Nord-Norge, og nå vises på KBNN sine sider.
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 noe som har resulter i et sterkt vekst i NODA i 2019.

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 Nord-Norge på grunn av store avstander og kostbare flyforbindelser. Dette har resultert i redusert
aktivitet i regionen. I tillegg har vi i 2019 ikke fått aktivitet eller driftsstøtte fra Nordlandsfylkeskommune
(bortsett fra Tjenestedesign programmet).

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 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

Årets viktigste samarbeidspartnere
har i år vært:
Troms fylkeskommune,
Nordland fylkeskommune,
Finnmark fylkeskommune,
Sparebank1 Nord-Norge,
Nordnorsk Kunstmuseum,
Tromsø kommune,
Sapmi næringshage,
Alta næringsforening,
Hammerfest næringsforening,
Kulturnatta Bodø,
Verdensteatret,
Arctic Innovation Week,
Innovasjon Norge Arktisk,
Innovasjon Norge Nordland.
Alle våre medlemmer som stilte opp
under DARK festival
Vi er takknemlige for hjelp og støtte og
håper vi kan samarbeide på flere nye
prosjekter i fremtiden.
Til slutt vil vi takke de gode ambassadørene våre der ute, både i landsdelen
og nasjonalt.
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