
ÅRSMELDING 2019  
NVTF avd. Midt-Norge 
 

1. Årsmøtet 2019 

Årsmøte ble avholdt 4/6 på møterom Festningen hos Trondheim kommune med til 

sammen 17 deltakere til stede. 

 

Ali Taheri, Katja Skille og Joachim Salomonsen gikk ut av styret i NVTF avdeling Midt- 

Norge, og utgjør dermed valgkomiteen for 2020. 
 

Nytt styre etter Årsmøtet i 2019: 

 
Navn Arbeidssted Periode 

Elin Øvren Trondheim kommune Fortsetter ett år til (til 2020) 

 Zsuzsanna Olofsson Trondheim kommune Fortsetter ett år til (til 2020) 

Sara Horseide Fjellvær COWI På valg for to år (til 2021) 

Ingvild Hestenes  Rambøll På valg for to år (til 2021) 

Sindre Lindheim Minde Asplan Viak På valg for to år (til 2021) 

 

Etter årsmøtet den 4. juni ble fem plasser i styret besatt. 

 

2. Styret etter årsmøtet 2019 
Det ble avholdt konstituerende styremøte den 18/6 hvor alle de nye styremedlemmene 

deltok.  

Leder    Elin Øvren, Trondheim kommune 

Nestleder  Sara Horseide Fjellvær, COWI  

Kasserer  Zsuzsanna Olofsson, Trondheim kommune 

Programansvarlig Ingvild Hestenes, Rambøll 

Praktisk ansvarlig Sindre Lindheim-Minde, Asplan Viak  

Annonseansvarlig  Utgår inntil videre  

  

3. Møter - egne arrangement 

Styret har hatt to styremøter i fra januar 2019 – desember - 2019 (18/6-19, 30/10-19). 

Lite styremøtevirksomhet, men mange avklaringer gjøres per e-post. 

Fagmøter: 

Det er avholdt til samme fem fagmøter som er listet opp under. Deltakelsen på 

møtene har vært noe varierende.  

Vårprogrammet:  

1) Torsdag 24/1 kl. 14:00 – 15:30: Fagmøte – Vintersykling og trafikksikkerhet 
mørketall 

NVTF-medlemmene ble invitert på siste delen av et heldagsseminar i regi av 
Trondheim kommune (36 oppmøtte på siste delen)  

2) Torsdag 28/2 kl. 13:30 – 15:00: Fagmøte – E6 Ranheim – Værnes BVP  

Innledere: Grim Rønsberg og Jørund Gullikstad fra Nye veier (11 oppmøtte inkl 2 
innledere, VM stafett samtidig …) 

3) Tirsdag 4/6 kl. 14:00 – 16:30: Årsmøte og fagmøte: Gateprosjekter  

Innledere: Erik Spilsberg fra Rambøll (17 oppmøtte inkl innleder) 

  



Høstprogrammet: 

1) Torsdag 21/11 kl. 14 – 16: Fagmøte – Mobility management (hjem-jobb-hjem og 
andre tiltak) 

Innledere: Kristin Lauritzen, Trondheim kommune (10 oppmøtte inkl. innleder) 

2) Torsdag 5/12 kl. 14 – 15:30: Fagmøte – Muligheter for datainnsamling-/analyser 
i trafikkplanlegging DataFromSky 

Innledere: Sara Horseide Fjellvær, COWI (14 oppmøtte inkl innleder) 

 

4. Økonomi  

Foreningen har hatt et overskudd på 10 407,0 kroner i 2019. Årsaken er at kostnadene 

ved reiser og gaver vært lavere enn budsjettert. Foreningen har hatt utgifter til reise 

ifbm deltakelse på sentrale møter i NVTF.   

 

Lokalforeningen har god likviditet med 141 347,75 kr på bankbok pr. 31.12.2019. 

Den gode økonomien en av hovedårsakene til at man arrangerer befaring og middag i 

forbindelse med årsmøtene, slik at overskuddet kommer medlemmene til gode. 

 

5. Medlemstall 

Både NVTF Midt-Norge og NVTF totalt har sett en liten nedgang i medlemmer de 

senere årene. I 2017 var det 128 medlemmer i NVTF Midt-Norge, og så har det 

sunket litt for hvert år. I 2018 lå det på totalt 120 medlemmer i Midt-Norge, og i 2019 

sank det til 113 totalt, hvorav fast antall studenter 7-8 stykker.  

 

Totalt antall medlemmer i NVTF totalt har sunket fra 512 medlemmer i 2018 til 498 i 

2019. 

 

6. Samarbeid, styrearbeid og markedsføring  

 

Det ble ikke arrangert noen fellesmøter med NTNU i 2019. Det var et møte som var 

planlagt, men dette ble flyttet til januar 2020.  

 

NVTF MN sine medlemmer fikk delta på siste del av et heldagsseminar i regi av 

Trondheim kommune. 

 

Tidligere pleide NVTF MN å ha samarbeidsmøter med Boby, men dette har dessverre 

ikke skjedd på flere år. 

 

Det er også kontakt mellom NVTF Midt-Norge og Tekna sentralt (hovedstyret). Elin 

deltok på årsmøte med hovedstyre i Oslo i januar 2019. 

 

 

 

Trondheim 5.10.2020 

  

 

Elin Øvren  

Leder Norsk veg- og trafikkfagligforening avd. Midt-Norge 
 

 

   

   

  


