
ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening 
 

 

Referat årsmøte 15. mars 2018 
Tid:       15. mars 2018 kl. 17:00 til 18:00 
Sted:      Oslo Kongressenter, Oslo  
Tilstede:    15 medlemmer 
Referent:    Marte Loen 
Dokumentdato:   15.08.2018 
 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling med dagsorden godkjent.  
 

2. valg av referent 
Referent valgt 
 

3. Styrets beretning 2017 
Styrets beretning for 2017 vedtatt med noe justeringer som blant annet ikke var over 90 
betalende deltakere på konferansen i Kirkenes, noe som gir mindre inntekt til Arkitektforum.  
produsert 6 artikler og 2 reportasjer, forfattet av Beret Aspaas, Eli Undlien, Rune Reinås, Per 
Kleve, Inger Johanne Rushfeldt, Randi Grimeland i tillegg til June Welo. 
Revidert årsberetning vil sendes ut i etterkant.  
 

4. Regnskap for 2017  
Regnskap for 2017 ble vedtatt 
 

5. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag 
 

6. Studietur 2017 
Det ble foreslått å ikke gjennomføre tur til Sverige i år da det var få påmeldte og vanskelig å 
få til avtaler slik at turen i fjor ble avlyst.  

Nytt forslag om tur til Danmark og spesielt se på Psykiatri prosjekter. Det etableres kontakt 

mellom styret og arkitekter med erfaring fra prosjekter i Danmark. 

7. Valg 
Styret: 

Leder:   Inger Johanne Rushfeldt (velges for 2 år) 

 
Styremedlem   Eli Undlien (ikke på valg) 
Styremedlem   June Haugen Welo (ikke på valg) 
Styremedlem   Per Kleve (ikke på valg) 
Styremedlem   Rune Reinås (ikke på valg) 
 
Varamedlem  Marte Loen (ikke på valg) 
Varamedlem  Unn Therese Kvernstuen (velges for 2 år) 
 



Valgkomite: 

Michael Ramm Østgaard, leder (gjenvelges for 2 år) 
Kari Anne Munthe-Kaas (ikke på valg) 
Eirik Oen Lie (ikke på valg) 
 

8. Eventuelt 
Sykehusutbyggingskonferansen foreslås lagt til Bergen i 2019 

Campus Ås foreslås som sted for befaring til sykehuskonferansen i 2020. Da vil bygget være 
klart og være i en testperiode før det blir innflyttet.  

 

Oslo, 15. mars 2018 

 

 

Marte Loen    Inger Johanne Rushfeldt  Rune Reinaas 
(sign.)      (sign.)        (sign.) 
 

       


