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Til medlemmene i NVTF 

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2021 

 
Tid:   Torsdag 10. juni 2021 kl.15.30  

Sted:  Digital Generalforsamling 

  Microsoft Teams-møte >> 

 
Saksliste: 

1. Møtet settes 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Valg av ordstyrer og referent 

4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll 

5. Årsberetning 2020 (vedlegg 1) 

6. Regnskap 2020 (vedlegg 2) 

7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2022 (vedlegg 3) 

8. Budsjett 2021 (fremlegges i møte) 

9. Innkomne saker 

10. Valg 

 

 

Oslo, 20. mai 2021 

 

Helge Jensen (sign) 

Leder NVTF 
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       Vedlegg 1 

 

          

 

 

 

 

Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening 
 

 Årsberetning 2020  

 

 
 

Styrets virksomhet 

Hovedstyret har hatt 4 styremøter i 2020 inkludert fellesmøte med lederne for 

lokalavdelingene. I tillegg kommer arbeidsmøter. 

Saker hovedstyret bl. a. har arbeidet med: 

▪ Bidra til å opprettholde faglig aktivitet gjennom utfordringene som korona pandemien 

– spesielt ved å støtte arbeid med digitalt tilbud (webinarer). 

▪ Dialog med lokalavdelingene 

▪ Oppfølging av foreningens økonomi 

▪ Oppfølgingen av kontrakten med TU Media om Våre Veger og www.Veier24 

 

Medlemstall 

Pr 31.12.2019 hadde foreningen 490 personlige medlemmer og 13 bedriftsmedlemmer. Dette 

utgjør en reduksjon med 8 personlige medlemmer fra forrige år. 

Styret vil fortsatt støtte tiltak i lokalavdelingene for å øke foreningens medlemstall. 

 

Om årets samlede arbeid og aktivitet i regi av NVTF 
Aktiviteten i NVTF foregår vanligvis i de lokale avdelingene. Hovedsakelig i form av 

fagmøter på 2-3 timer der man møtes til foredrag eller ekskursjoner. NVTF Østlandet 

gjennomførte to fysiske fagmøter før korona pandemien medørte restriksjoner rundt fysiske 

møteplasser. Deretter ble aktiviteten lagt om slik at NVTF i stedet planla og gjennomførte 

digitale arrangementer. Det har gjort at foreningens aktivitet er blitt mer landsdekkende og 

deltakelsen i digitale kanaler har vært svært god. 

I fire digitale arrangementer har det vært 518 påmeldte deltakere. Med de to fysiske 

fagmøtene er samlet deltakelse 573. I 2019 var tilsvarende tall 12 aktiviteter som i sum samlet 

drøyt 361 deltakere. 

 

Lokalforeningene 

Den lokale aktiviteten i de 3 lokalavdelingene ble kraftig redusert i 2020 spm følge av 

pandemien. Avdeling Vestland har bidratt til en møteserie om elektrifisering av 

kollektivtransport og NVTF Østlandet har satt sammen to fagmøter om virkning av 

pandemien i transportsystemene som følge av befolkningens adferdsendring – enten den har 

vært påtvunget eller frivillig. 
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Avdeling Østlandet 

Avdelingen dekker fylkene Oslo, Viken, Innland, Vestfold og Telemark. Rutinen for 

samarbeid og koordinering av møter mellom Polyteknisk Forening sin faggruppe for 

samferdsel og NVTF Østlandet har ikke vært virksom i 2020. Det jobbes med en avklaring 

rundt dette i løpet av 2021. Avdeling Østlandet favner også samferdselsinteresserte 

medlemmer i Tekna Oslo som også er samarbeidspartner ifm planlegging og gjennomføring 

av fagmøtene. Avdelingen har meget tilfredsstillende økonomi. 

 

Avdeling Midt-Norge 

Avdelingen dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har vært god aktivitet. 

Samarbeidet med NTNU er videreført – likeså med BoBy Trondheim. 

Avdelingen har meget tilfredsstillende økonomi. 

Avdeling Vestland 

Avdelingen dekker de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Samarbeid med 

Tekna Bergen fungerer svært godt. Samarbeidet med Bergen bolig- og byplanforening er 

videreført. Avdelingen har tilfredsstillende økonomi. 

 

Våre Veger 

Våre Veger er foreningens medlemsblad og kontingenten i NVTF inkluderer abonnement på 

bladet. Hovedstyret i NVTF fungerer som et rådgivende organ for ansvarshavende redaktør i 

Våre Veger. Møtet med redaksjonen i Våre Veger ble gjennomført i 2020 og det har vært 

løpende dialog med redaktøren gjennom året. Det er spennende å følge utviklingen av den nye 

websiden veier24.no. Det pågår arbeid med tilpassing i avtalen med TU Media for å sikre en 

fortsatt god utvikling og ivaretakelse av medlemstilbudet etter hvert som media blir mer og 

mer digital. Hovedstyret arbeider for at avdelingene kan utnytte Veier24 i kommunisering, f 

eks rapporter fra avholdte møter. 

 

Medlemskommunikasjon 

Foreningen benytter hjemmesidene til informasjon om foreningen aktiviteter, herunder system 

for påmelding ifm faglig aktivitet. Dette systemet er det samme som Tekna benytter og 

fremstår profesjonelt med gode muligheter for oppfølging av deltakere. Hjemmesiden skal ha 

stoff fra lokalavdelingene og hovedforeningen. Videre legges det inn nyheter fra andre deler 

av det faglige nettverket innen samferdsel dersom det anses relevant også for NVTF. 

Hjemmesiden driftes gjennom Tekna og sekretariatet står for oppdateringer av innhold. 

 

Økonomi 

Foreningens drift var planlagt med et underskudd på kr 62 000,-. Regnskapet viser et 

underskudd på kr. 10 652,- etter at finansinntekter er hensyntatt. Differansen mot budsjett 

skyldes i hovedsak lav omsetning av stipend, og lavere kostnad til styrets arbeid/aktivitet. 

Foreningen har egenkapital a kr 485 312,-. Det vises for øvrig til regnskapet som er vedlagt 

årsberetningen. 

 

Plan fremover 

Hovedstyret vil foreslå at tidligere års arbeid med strategi for foreningen videreføres. NVTF 

skal virke faglig overgripende innen veg- og trafikksektoren, og være en møteplass for 

representanter fra både privat og offentlig del av sektoren. Hensikten er fortsatt å bidra til å 

skape møteplasser og få belyst problemstillinger NVTF-medlemmene mener er viktige å få 

satt på dagsorden. En har i skrivende stund sett at dagens situasjon med koronautbruddet 

medfører økt utprøving av mer nettbasert møteaktivitet. Dette er en læringsplattform for 

NVTF. Mer nettbasert aktivitet skaper også en mer landsdekkende mulighet for foreningens 
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aktivitet og utbredelse. Dette skal analyseres og vurderes nærmere for å dra nytte av det 

dersom det har positive konsekvenser for virksomheten. Det kan gi muligheter for 

nettverksmøter med samme tema men ut fra geografisk forskjellige steder. F eks innenfor  

tema Elbuss i by, som er under planlegging. 

 

 

Styret mener at hovedutfordringene for NVTF er: 

- Viderutvikle digitale aktivitet og dermed bli mer landsdekkende 

- Kombinere digital aktivitet med interessante og dermed godt besøkte fagmøter lokalt 

- Øke medlemstilgangen i foreningen 

- Øke samarbeid med andre faglige nettverk 

- Skape bedre muligheter for anvendelse av stipendordningen 

 
 

 

Styrets sammensetning, lokal ledelse og andre verv i 2020 

 
Hovedstyre: 

Leder: Helge Jensen, (2020-2021) 

Styremedlemmer: Liv Nordbye, Stortinget (2019-2021) 

   Thomas Potter, Norconsult (2020-2022) 

   Lars Ødegaard, Rambøll Norge AS (2019-2021) 

   Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen (2020-2022) 

Varamedlem 1: Elin Øvren, Trondheim kommune (2020-2021)  

Varamedlem 2: Chi Kwan Kwong, Ruter (2020-2021)  

 

Styresekretær:  Øystein Olsen, Tekna 

(tildelt fra Tekna) 

 

 
Revisor:  Den Tekna til enhver tid benytter, pt BDO AS 

 

Valgkomité: 

Leder:   Oskar Kleven, Statens vegvesen, Vegdirektoratet (2020-2021) 

Medlem:  Eirik Wulvik, Veiteknisk institutt (2020-2021) 

 

Leder i lokalforeningene: 

NVTF Østlandet: Mari Svolsbru, Oslo kommune, Bymiljøetetaten (2020-2021) 

NVTF Midt-Norge: Elin Øvren/Knut Forsmark, Trheim komm/St vegvesen (2019-2021). 

NVTF Hordaland: Thomas Potter, Norconsult AS (2020-2021) 

 

 

Oslo 20. mai 2021 

 

 

Helge Jensen (sign) 

Styreleder NVTF 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

 

Medlemskontingent for 2022 

 

Vedlegg til NVTF´s generalforsamling 10. juni 2021, sak 7: 

 

Forslag til kontingent 2022: 

Hovedstyret foreslår at nåværende kontingenten videreføres i 2022.  

 

Forslag til vedtak: 

 

”Generalforsamlingen vedtar at nåværende kontingentnivå videreføres for 2022 og er:  

❑ Personlige medlemmer:    kr.  300,- pr.år 

❑ Seniormedlemmer (jfr vedtekter § 3)  kr.  150,- pr år 

❑ Studentmedlemmer:    kr.      0,- pr.år 

❑ Bedriftsmedlemmer og etatsmedlemmer: 

• mindre enn 30 ansatte:    kr.1.500,- pr.år 

• 31 – 100 ansatte:     kr.2.500,- pr.år 

• flere enn 100 ansatte:    kr.3.500,- pr.år» 
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