
Å R S B E R E T N I N G   T A F    2022 (2021-2022)

antall medlemmer pr. 30.05.2022: 320 stk (til sammenligning pr. 18.05.2021: 331 stk)

OM STYRET (på valg i parentes)

Leder i perioden juni 2021-dd har vært Thea Hougsrud Andreassen (2022).
Øvrige medlemmer er: Gustav Rødde (2023), Olivier Herail (2022), Aurora Schønfeldt Larsen
(2022), Hilde Nessa (2023), Aroa Alvarez Reina (2022). Ina Samdal (2023), Ragnhild Snustad
(2023), Ørjan Nyheim (2022) .
Sunniva Kielland Einejord er studentrepresentant (2023).

Kasserer har vært Aroa Alvarez Reina. Gustav Rødde har vært fungerende nestleder og
sekretær. Ulike roller er fordelt mellom styremedlemmene. Det er et bredt sammensatt styre
med arkitekter som til daglig jobber i ulike roller i privat og offentlig sektor. NTNU har vært
representert direkte i styret det siste året via Ina Samdal. Det har vært avholdt relativt jevnlige
styremøter gjennom hele året, ca hver 3. uke.

MEDLEMSMØTER
2021-2022 har i likhet med året før vært preget av Covid-19. NTNU har ikke arrangert
gjesteforelesninger i denne perioden, så TAF har avholdt en del færre foredrag av denne grunn,
samt at noen kurs og foredrag har blitt avlyst.
Følgende har vært gjennomført i 2021/2022:

FORELESNINGER:

- 2021-10-28: A-lab + Steni
- 2021-11-24: Etyde
- 2022-01-11: Arkitektenes Hus (TAF)
- 2022-02-03: Fredrik Lund
- 2022-02-10: MAD Arkitekter
- 2022-05-20: Knut Hjeltnes
-

OMVISNINGER / BEFARINGER:

- 2021-10-21: Husebyskolene (Filter Arkitekter, Spinn Arkitekter, Grindaker LARK,
Norconsult m.fl.)
2021-11-03: Nytt lys i Nidarosdomen (med Fortidsminneforeningen

- 2022-01-20: Kjøpmannsgata Ung Kunst, KUK (HUS Arkitekter. Vinner av
Byggeskikkprisen 2020.)
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KURS:

- 2022-01-24: Karis lille planskole (Kari Elisabeth Paulsen)
- 2022-03-31: Fotokurs (Kristoffer Wittrup)

ANDRE ARRANGEMENT

- 2021-10-07: TAF-ari: Norgehus Melhus med befaring til Svanholm Seremonirom
- 2021-11-05: AfterWork med RDV Røros dør og vindu
- 2021-11-18: Arkitektursamtale: Museum og kunst og design
- 2021-12-06: Ekstraordinær generalforsamling: TAFs medlem til rådet for byarkitektur
- 2022-01-31: Utdeling, utstilling og foredrag av byggeskikksprisvinner 2021
- 2022-03-04: TAF-ari: Etyde + Agraff arkitekter
- 2022-03-09: Arkitektursamtale: Arkitekturutdanning og kjønn
- 2022-03-16: AfterWork med Cembrit
- 2022-03-24: AfterWork med Eikund
- 2022-04-22: 2 dagers Arkitekturfilmfestival
- 2022-04-29: Rørosseminaret
- 2022-05-12: AfterWork med RA-Aluminium
- 2022-05-12: Materialtreff med NAL og 12 produsenter
- 2022-06-10: Sommeravslutning

ANDRE OPPGAVER
- Deltakelse i jury for Trondheim kommunes byggeskikkpris.

- Utdeling av TAF-prisen for beste Trondheims-relaterte masteroppgave, NTNU.

- Nominasjons- og valgprosess av repr. på vegne av TAF og deltagelse i råd for
byarkitektur

- Drift, utbedringer, vedlikehold og utleie av Arkitektenes Hus

- Planlegging av neste program

- Stort arbeid knyttet til økonomiske utfordringer pga. covid.

- Månedlige møter med NAL og lokalforeninger i hele landet

- Oppfølging av og med NAL og saker som NAL jobber med på et nasjonalt plan
- Salg av Arkitekturguiden
- Div videreformidling av info om aktivitet som er interessant for byens arkitekter

(Trondheim kommune, NTNU, kunstmiljøet, fortidsminneforeningen, BoBy, osv)
- Oppdatering av TAFs vedtekter
- Videreføring av samarbeid med Jakobsen og Svart som holder kafedrift i Arkitektenes

Hus

VIKTIGE SAKER SOM HAR VÆRT PRIORITERT SIDEN FORRIGE GENERALFORSAMLING
- Håndtering av covid i forhold til økonomisk situasjon og Arkitektenes Hus.
- Innspill til etablering og utforming av rollen til Byarkitekt og råd for byarkitektur

SAMARBEID MED ANDRE FORENINGER / MYNDIGHETER
TAF sin viktigste samarbeidspartner er vanligvis NTNU, som bidrar med finansiering og
organisering til forelesningsrekka hvert semester. Dette har ikke vært gjennomført dette året.
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TAF har også mer eller mindre regelmessig samarbeid med NIL, NLA, BoBy,
Fortidsminneforeningen, TREbyen Trondheim m.fl.

VIKTIGE SAKER SOM SKAL PRIORITERES FREMOVER:
Bærekraftig økonomi for foreningen. Videre drift og organisering av Arkitektenes Hus. Opprette
huskomite. TAF vil være med i byutviklingsdebatten i større grad gjennom blant annet rådet for
byarkitektur.

ØKONOMI
TAF hadde i 2021 et samlet resultat på 85 056,- i overskudd.

Likviditeten til TAF har vært utfordrende siden starten av 2020 på grunn av lite aktivitet i AH på
grunn av COVID, så to av styrets medlemmer bisto med private lån til foreningen på tilsammen
ca. 140.000,-. Dette skulle egentlig ha vært dekket opp og hentet inn ila 2020, men pga. den
manglende overføringen fra NAL så har ikke dette vært mulig. Vi har i 2021 betalt ned privat lån
på 81.000.- til et av styremedlemmene, og lagt en økonomisk plan for nedbetaling av
resterende gjeld til styremedlem i 2022.

TAF fikk ikke medhold fra NAL, men fikk god støtte av de andre lokalforeningene. Vi kom frem til
en avtale der TAF holdt en forelesning om etableringen av Arkitektenes Hus, der de ulike
foreningene betalte mellom 5000 og 25.000 kr for forelesningen. Vi fikk inn ca 45.000 kr på
dette i 2021 og budsjettert 70.000 .- til 2022. Vi brukte også en del midler på filming, streaming
og fotografering av forelesning og lokalene.

Vi i styret i TAF opplever mye positiv tilbakemelding fra medlemmene våre på at vi har hatt et
godt og variert program, at Arkitektenes Hus er åpent på dagtid og tilgjengelig for alle, og det
setter vi stor pris på. Arkitektur Samtalene har hatt godt oppmøte og vi ønsker å jobbe videre
med dette!

På vegne av styret i TAF

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thea Hougsrud Andreassen
leder
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