
ÅRSMELDING   2020     
NVTF   avd.   Midt-Norge   
  

1.   Årsmøtet   2020   
Årsmøte   ble   forsøkt   avholdt   29.10.2020   på   som   et   nettmøte   på   grunn   av   den   pågående   
pandemien.   Det   ble   dessverre   et   dårlig   årsmøte   med   ingen   deltakere.   Styret   samlet   seg   
derfor   til   styremøte   2.   februar   2021.   Tilstede   på   dette   møtet   var   nytt   styremedlem   Knut   
Forsmark   fra   Trøndelag   fylkeskommune.   
  

Nytt   styre   etter   styremøte   02.02.2021:   
  

  
Etter   styremøtet   2.   februar   2021   består   styret   av   4   personer.   
  

2.   Styret   etter   årsmøtet   2020   
Det   ble   avholdt   konstituerende   styremøte   den   09.02.21   
    

Leder   Knut   Forsmark,   Trøndelag   fylkeskommune   
Nestleder Sara   Horseide   Fjellvær,   COWI   
Kasserer Zsuzsanna   Olofsson,   Trondheim   kommune   
Programansvarlig Ingvild   Hestenes,   Rambøll   
Praktisk   ansvarlig Utgår   inntil   videre   
Annonseansvarlig   Utgår   inntil   videre     

  
3.   Møter   -   egne   arrangement   

Styret   har   hatt   2   styremøter   i   fra     januar   2020   –   desember   -   2020.   Lite   styremøte   
virksomhet   på   grunn   av   pandemien,   men   mange   avklaringer   gjøres   per   e-post.   
Fagmøter:   

Den   pågående   pandemien   har   vanskeliggjort   mulighetene   for   fagmøter.   Men   det   er   
avholdt   et   fagmøte   før   pandemien.     

Vårprogrammet:   

Torsdag   30.   januar   14:30-16:30:   Fagmøte   -   Presentasjon   av   masteroppgaver   veg   og   
trafikk.   (antall   frammøtte   ikke   registrert)   

  
Høstprogrammet:   
Det   er   ikke   gjennomført   fagmøter   eller   andre   sammenkomster   på   grunn   av   korona   
pandemien.   

  
4. Økonomi     

Foreningen   har   hatt   et   overskudd   på   10   552,-   kroner   i   2020.   Årsaken   er   at   kostnadene   ved   
fagmøter   (servering   og   gaver)   har   vært   lavere   enn   budsjettert   fordi   foreningen   hadde   lavt   
aktivitetsnivå   i   2020.      
  

Navn   Arbeidssted   Periode   
Knut   Forsmark   Trøndelag   fylkeskommune   På   valg   for   to   år   (til   2022)   
Zsuzsanna   Olofsson   Trondheim   kommune   På   valg   for   to   år   (til   2022)   
Sara   Horseide   Fjellvær   COWI   Fortsetter   ett   år   til   (til   2021)   
Ingvild   Hestenes     Rambøll   Fortsetter   ett   år   til   (til   2021)   
      



Lokalforeningen   har   god   likviditet   med   152   554,45   kr   på   bankbok   pr.   31.12.2020.   
Den   gode   økonomien   gir   avdelingen   godt   spillerom   for   å   gi   medlemmene   noe   tilbake   
når   den   pågående   pandemien   er   over   og/eller   når   det   blir   lettelser   i   restriksjoner   gitt   
av   myndighetene.   Overskuddet   bør   tilbakeføres   til   medlemmene   gjennom   faglige   og   
sosiale   samlinger.   

  
5. Medlemstall   

Både   NVTF   Midt-Norge   har   hatt   stabilt   medlemstall   de   to   siste   åene   på   113   
medlemmer.   NVTF   totalt   har   en   liten   nedgang   fra   2019   til   2020.   Fra   198   medlemmer   
i   2019   til   491   i   2020.   

  
  

6. Samarbeid,   styrearbeid   og   markedsføring     
Det   ble   ikke   arrangert   noen   fellesmøter   med   NTNU   i   2020.     
  

Tidligere   pleide   NVTF   Midt-Norge   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   Hovedstyremøte   i   Oslo   i   januar   2020.   

  
  
  

Trondheim   20.5.2021   
  

  
Knut   Forsmark   
Leder   Norsk   veg-   og   trafikkfagligforening   avd.   Midt-Norge   
  
  

  

      
      


