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INNKALLING TIL LANDSMØTE

Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT 2017.

Sted:   Scandic Park Hotel, Sandefjord

Dato:   Torsdag 15. juni 2017

Tid:   Kl 14.00-15.30

DAGSORDEN

SAK 1:   Godkjenne de fremmøtte medlemmer
SAK 2:   Godkjenne innkalling og saksliste/   
   forretningsordning
SAK 3:   Valg av dirigent og to sekretærer
SAK 4:   Valg av to medlemmer til godkjenning og   
   underskriving  av protokoll
SAK 5:   BAD, PARK OG IDRETT’s beretning
SAK 6:   BAD, PARK OG IDRETT’s regnskap
SAK 7:   Innkomne forslag/vedtektsendringer 
SAK 8:   Målprogram for BAD, PARK OG DRETT 
SAK 9:   Kontingentfastsettelse
SAK 10:  BAD, PARK OG IDRETT’s budsjettforslag
SAK 11:  Valg av styre i BAD, PARK OG  IDRETT for   
   kommende 2-års periode:

   Styret:
   Leder, nestleder
   2 personer med badfaglig bakgrunn + 1 vara
   2 personer med parkfaglig bakgrunn + 1 vara
   2 personer med idrettsfaglig bakgrunn + 1 vara

   Kontrollkomité:
   2 medlemmer + 1 vara

   Valgkomité:
   4 medlemmer + 2 vara
 
   Godkjenning av revisor
SAK 12:  Fastsette tid og sted for neste landsmøte  
 

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 481 15 299

Telefon: 928 10 970

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 
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Lederen har ordet:

2 år har gått siden vi hadde Landsmøte på Hamar. Nå samles vi i Sandefjord for på ny å evaluere og ikke 
minst stake ut kursen for to nye år i BAD, PARK OG IDRETT (BPI).

BPI skal først og fremst samle og formidle etterspurt kompetanse innenfor våre fagfelt. Til dette velger 
vi et styre bestående av engasjerte og frivillige styremedlemmer fra hele landet.  Jeg må si jeg mange 
ganger har tenkt over hvilken verdi dette arbeidet har. Dette er topp kvalifiserte fagpersoner som med 
«Kunnskap og lyst» legger ned mye tid og samvittighet i å gjøre BPI så aktuell og attraktiv som mulig. 

Det vi har opplevd den siste perioden er at BPI bisitter så mye kompetanse både i styret og i 
administrasjonen at organisasjonen er noe mer enn en kunnskapsformidler. Mye tid og ressurser har 
blitt lagt ned i revidering av badforskriften, i standardiseringsarbeid og i andre koordinerende oppgaver 
innenfor lek, idrett og park. Uten en engasjert og oppdatert administrasjon, som er villig til å yte det lille 
ekstra, hadde ikke aktiviteten i BPI vært så stor som den er. 

Vi i styret er svært tilfreds med den jobben Helene og Alice gjør, og vi er imponert over engasjementet, 
interessen og samvittigheten de utviser. 

I 2016 ble prisen “Årets idrettsanlegg” delt ut for første gang. Prisen skapte et stort engasjement, hele 18 
anlegg rundt i det ganske land, kjempet om heder og ære. Lislebyhallen i Fredrikstad trakk til slutt det 
lengste strået, og ble en verdig prisvinner.

Hovedfokus for styret er «Kurs og konferansekalenderen» og de aktivitetene vi årlig får støtte fra 
Kulturdepartementet for å gjennomføre. Uten denne grunnstøtten ville ikke BPI kunne driftes i dagens 
form. Samarbeidet og dialogen med Kulturdepartementet er avgjørende både for den økonomiske 
situasjonen, men også for den faglige utvikling. 

Medlemmene i BPI er våre viktigste «kunder», og det er for dem vi er til. Kurs, konferanser, studieturer 
og rådgivning er virkemidler for kommunikasjon og utvikling. Styret arbeider for at alle kurs og 
aktiviteter skal bli fulltegnet og for at kommunikasjonen stadig skal bli bedre. Styret kunne gjerne sett at 
medlemsutviklingen hadde vært bedre, og at enda flere kurs hadde vært fulltegnet. Dette er oppgaver 
som igjen må settes på agendaen for den kommende perioden. 

Styret ser fram til at BPI i løpet av høsten kommer på plass i nye 
renoverte og flotte administrasjonslokaler ved Norges idrettshøgskole 
på Sognsvann. Styret er opptatt av at BPI fortsetter sitt gode og viktige 
arbeid inn i de neste årene.

Under landsmøtet skal arbeidet 
for 2015- 2017 evalueres.  I 
tillegg skal et nytt styre velges 
og arbeidsprogram og budsjett 
skal vedtas for de neste 2 årene. 

På vegne av styret ønsker jeg 
dere hjertelig velkommen til 
landsmøtet!
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SAK 5 BAD, PARK OG IDRETT’s BERETNING

5.1 Tillitsvalgte:

Leder:     Jon Steinar Tufte   Skien Fritidspark
Nestleder:    Henriette Seyffarth   Statens vegvesen    
          (tidl Bærum kommune)

Styremedlem:    Odd Willy Støve   Sandnes kommune 
(badfaglig bakgrunn)    Oliver Kofler    Oslo kommune  
Varamedlem:    Anne Berit Lund Haube  Østfoldbadet 

Styremedlem:    Hilde Mangerud   Skedsmo kommune
(parkfaglig bakgrunn)   Morten Anker-Nilssen  Oslo kommune
Varamedlem:    Aina Hoveden Lunde   Stavanger kommune

Styremedlem:    Jorid Gunnardatter Ferner  Trondheim kommune  
(idrettsfaglig bakgrunn)   Bård Andresen   Vestfold Fylkeskommune
Varamedlem:    Torstein Busland   Norges Idrettsforbund
 

Valgkomité: 
Leder:      Karen Gunleiksrud   Bærum kommune
Medlemmer:     Torunn Korneliussen   Akershus fylkeskommune 
                          Christer Rinnan Aafloen  Bærum kommune
     Arne Torgersen   Sandnes kommune
Varamedlemmer:   Bjørn Åge berntsen   NTNU
     Øyvin Vestre    Aktiv Arena AS  
 
Kontrollkomité:
Leder:     Dag Leween Stien   Bærum Kommune 
Medlem:    Tove Haugland   Skien kommune
Varamedlem:    Ane Kristine Rostrup   Sandnes kommune

Foto © Vidar Alfarnes, Badeteknisk forum

5.2 Administrasjonen
Administrasjonen til BAD, PARK OG IDRETT består av to fulltids-ansatte. 
Skoleelever/studenter har, som tidligere, utført enklere rutinearbeid. 

På landsmøtet på Hamar den 10. juni 2015 vedtok et enstemmig 
landsmøte en sammenslåing mellom Norsk Lekeplassforum og BAD, 
PARK OG IDRETT.  BAD, PARK OG IDRETT hadde da vært sekretariat for 
Norsk Lekeplassforum (NLF) siden høsten 2008.  

BPI har fortsatt med NLF´s sertifiserings- /resertifiserings kurs. Her 
kan de som er kvalifisert ta eksamen på sertifisert nivå, og i etterkant 
smykke seg med tittelen “sertifisert lekeplassutstyrsinspektør”. 
Sertifiseringen foregår i samarbeid med Norsk Sertifisering AS. 

I 2016 fikk BAD, PARK OG IDRETT midler fra Gjensidigestiftelsen til å 
utarbeide tre sikkerhets-ark; enkel sammenfattet informasjon som 
frivilligheten vil ha stor nytte av. Temaene er: Vann i anlegg, Lekeplass 
og Idrettshall. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på disse, og vil 
søke om midler også i 2017 for å utarbeide tilsvarende for andre typer 
anlegg.

Administrasjonen er representert i flere utvalg og er i tillegg sekretariat 
for flere svært tidkrevende arbiedsoppgaver, blant annet: revisjon 
av badforskrift, og medlem i både nasjonale og internasjonale 
standardiseringskomiteer. 

BAD, PARK OG IDRETT skiftet regnskapsfører etter første halvår i 2016, 
så regnskapsføringen er blitt utført av Sparebank 1 (2015) og NIMBUS 
Regnskap AS for 2016. Utsendelse av medlemskontingent og oppfølging utføres av sekretariatet. 

Regnskapet er, i henhold til regelverket som gjelder for organisasjoner som mottar offentlig støtte, blitt 
underlagt revisjon fra statsautorisert revisor. Nitschke AS har også for 2015 og 2016 utført revisjonen. I 
tillegg blir regnskapet gjennomgått av BPIs kontrollkomité.

5.3 Medlemmer
Tallene for medlemsutviklingen er som følger:

2015 2016 2017
Personlige medlemmer: 62 47 48
Kommunale medlemskap: 109 107 108
Organisasjoner/institusjoner, firmaer: 68 84 83
Fylkeskommuner: 15 16 17
Totalt: 254 254 256

   
Medlemsutviklingen viser at også for denne perioden, er de personlige medlemmene og de minste 
kommunene som har falt fra. Det har dog ikke vært noen forskjell i det totale antall kommunale 
medlemskap. Ved sammenslåingen hadde NLF 71 medlemmer, hvorav 21 var kommunale medlemskap 
som også var medlem av BPI. Det forventede tilfanget på 50 nye medlemmer har ikke slått til. Flere 
mindre firmaer og personlige medlemmer har dessverre valg å melde seg ut av organisasjonen. Antall 
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fylkeskommunale medlemskap har økt, 17 av 19 er nå medlem av BPI.
Det har også i denne perioden vært gjort flere grep for å verve nye medlemmer; bla felles utsendelser til 
samtlige av landets kommuner. Dette arbeidet har gitt få nye medlemmer. Trenden synes å være at noen 
melder seg inn når de skal på et kurs eller en konferanse, for så å melde seg ut igjen året etter.  

Medlemsøkning sees på som et fortsatt viktig satsningsområde også i kommende periode. I 2018/19 
ventes nye utfordringer når sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner kommer for fullt.

5.4 Samarbeidspartnere 
BAD, PARK OG IDRETT har i perioden 2015-2017 hatt jevnlig og god kontakt med sine samarbeidspartnere 
(se under). Kontakter og arbeidsgrupper med ulike offentlige institusjoner, statlige som kommunale, 
privatpersoner og private institusjoner er viktige for organisasjonen. Konferanser, messer og 
kursvirksomhet er en viktig arena for etablering av et bredt nettverk. 

5.4.1 Kulturdepartementet
Kulturdepartementet v/ Avd. for sivilsamfunn og idrett, er gjennom sin basis støtte til BAD, PARK OG 
IDRETT’s kurs, konferanser og informasjonsvirksomhet med på å sikre et økonomisk fundament for 
organisasjonen. Kulturdepartementet har også i perioden vært en viktig medspiller i planlegging og 
gjennomføring av kurs/konferanser, samt sørget for at BPI blir gitt mulighet til å delta i komiteer og 
utviklingsarbeid. BPI setter stor pris på KUDs deltakelse og oppfølging i dette arbeidet.

5.4.2 Norges Idrettshøgskole
BAD, PARK OG IDRETT har siden 1993 vært lokalisert ved Norges idrettshøgskole (NIH). NIH har i perioden 
vært gjennom en stor rehabilitering, så i oktober 2017 flytter BPI inn i nye lokaler i etasjen over våre gamle 
kontorer. To år i midlertidig kontorer har vært en grei løsning, fremfor å skulle ut på markedet for å finne 
kontorplass. Lokaliseringen ved NIH legger et godt grunnlag for faglig utveksling og tilrettelegging av 
kurs og konferanser i skolens lokaler.

5.4.3 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foreningen har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité. Idrettsforbundet har vært, og er en viktig instans for veiledning, informasjon 
og utveksling av faglige spørsmål og samarbeid i forbindelse med BAD, PARK OG IDRETT’s daglige 
virksomhet. Dette resulterer også i et godt samarbeid med de ulike særforbundene.

5.4.4 Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT)
Samarbeidet med SIAT har fortsatt også i perioden 2015- 2017. Både gjennom programkomiteen til 
Badeteknisk, i arbeidet med revidering av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. og som 
foredragsholdere på våre ulike arrangement. BPI setter stor pris på dette samarbeidet. SIAT bidrar 
med spisskompetanse og forskningsbasert kunnskap innen både utvikling, bygging og forvaltning av 
idrettsanlegg. 

5.4.5 Norges Fotballforbund
BAD, PARK OG IDRETT vil gjerne fremheve det gode samarbeid med 
Norges Fotballforbund. Gjennom mange år har denne forbindelsen 
utviklet seg til et viktig samarbeid, og våre seminar og fagdager er 
blitt gode møteplasser for både kommuner og klubber som drifter 
kunstgress. I perioden har det vært avholdt 2 Kunstgresseminar 
over to dager og 6 fagdager/driftsforum på drift og vedlikehold av 
kunstgressbaner. 

5.4.6 Badeteknisk Forum
BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk 
Forum. Vi samarbeider om konferansen/messen ”Badeteknisk”, som 
arrangeres hvert annet år. Konferansen ble sist arrangert på Hamar 
15.-17.mars 2017 med rekord høy deltakelse. Videre har BPI både sin 
faste spalte, samt ansvar for lederen i fagbladet “Badeteknisk forum” 
som kommer ut fire ganger pr. år.

5.4.7 Fagforbundet/ Fagakademiet
BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden samarbeidet med 
Fagforbundet om ”Kursstige bad”. Det avholdes jevnlige møter, og vi 
har en god dialog og et godt samarbeid med Fagforbundet og deres 
kursleverandør Fagakademiet om utvikling og gjennomføringen av 
kurs i kursstigen. 
Det er i perioden gjennomført noen mindre revidering av modulene, 
og i tillegg har vi fått på plass en helt ny versjon av “Servicekurset”. 
Det nye Servicekurset er blitt svært godt mottatt, og flere bade- og 
svømmeanlegg har også kjørt kurset i eget anlegg.

5.4.8 Badelandene.no
BAD, PARK OG IDRETT har i perioden videreutviklet samarbeidet med 
Badelandene.no. 
Det felles instruktørkurset har vært en suksess. Det er nå 64 
instruktører utdannet via dette systemet, og et eget kurs for lærere 
er også på plass. Flere av våre instruktører blir aktivt brukt i sin 
kommune/arbeidsplass.
Badelandene.no og BPI arrangerte høsten 2016 en felles samling for 
utdannede instruktører.

En felles kurskalender for både Fagakademiet, Badelandene og BPI 
sendes ut til alle bade- og svømmeanlegg i begynnelsen av januar 
hvert år. 

5.4.9 Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS)
Fagus har i perioden hatt fokus på å få en ny organisasjonsmodell 
på plass. Årsmøtet 2016 vedtok nye vedtekter, hvor gjennomgående 
representasjon til styret var en av hovedendringene. Hilde Mangerud 
representerer BPI i Fagus’ styre. Daglig leder sitter i Fagus’ råd. 
Fagus har ansvaret for en felles kalender som gir oversikt over 
samtlige kurs for grøntsektoren. I 2016 deltok Fagus med sine 
organisasjoner, på to fagmesser (utstilling og korte fagseminar).



9 10

5.4.10 Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
BAD, PARK OG IDRETT har gjennom flere år hatt et godt samarbeid 
med FL. Det har resultert i både felles konferanser/fagdager og pros-
jekt. I perioden ble Landskonferansen for Friluftsliv arrangert i Stavan-
ger 6.-8.juni 2016 med over 350 deltakere. Direktoratet for naturforvalt-
ning var med å støtte konferansen økonomisk.

5.4.11 Norsk friluftsliv
BAD, PARK OG IDRETT har gjennom sitt arbeid med Nordisk GSA 
utviklet et godt samarbeid med Norsk Friluftsliv.  Våre to organisasjoner 
utgjør sammen med FAGUS og en rep. fra NMBU sekretariatet for 
den norske delen av prosjektet NGSA. Det betyr felles arbeid med 
markedsføring og promotering. I forbindelse med Friluftslivets År 2015 
sponset Norsk Friluftsliv 3 søknader for friluftsområder som ønsker å bli 
kvalitetsvurdert. For 2017 bidrar de med midler til 2 nye søknader.

5.4.12 Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Universitetet 
for miljø- og biovitenskap (NMBU)
BAD, PARK OG IDRETT har fortsatt sitt samarbeid med NMBU i 
perioden. Målet med samarbeidsavtale fra 2010 er å medvirke til 
kunnskap og sikring av faglig kvalitet som er relevant for sektoren. 
Administrasjonen og styrets medlemmer bidrar som foredragsholdere 
på kurs og seminarer for studentene.

5.4.13 Standard Norge
BAD, PARK OG IDRETT har tett samarbeid med Standard Norge.
I perioden har vi deltatt i tre ulike komitéer/arbeidsgrupper:
• SN/K 561: Bade og Svømmeanlegg, hvor Alice Boyd er leder av 

komitéen. Standard Norge har sekretariatet for arbeidet som startet 
opp i 2015, og har fortsatt for fullt i 2016.

• SN/K 435 AG 4: Skjøtsel og drift av park og landskapsområder. 
Standarden ble i perioden revidert. Morten Anker-Nilssen har 
deltatt i arbeidsgruppen.

• SN/K 435 AG 6: Drift og vedlikehold av innendørs idrettsanlegg. 
Arbeidet med å få på plass denne delen av standarden har pågått i 
perioden. Helene Bugge har deltatt i arbeidsgruppen.

5.4.14 Norsk Sertifisering
Helt siden NSAS i 2011 overtok ansvaret for sertifiseringen 
av lekeplassutstyrsinspektørene fra Det norske Veritas, har 
administrasjonen i BPI hatt et godt og konstruktivt samarbeid med 
dem. I tillegg til sertifiseringseksamen har NSAS ansvar for å føre 
kontroll med alle lekeplassutstyrsinspektørene, sørge for at de 
rapportere som de skal, og i tillegg har NSAS også ansvar for en 
programkomité hvor hele bransjen er representert. Leder av BPI´s 
utvalg for LEK, Morten Anker-Nilssen er medlem av komiteen.
5.4.15 Drukningsforebyggende råd
Drukningsforebyggende råd, er et råd under paraplyen til 
Skadeforebyggende forum. BPI er representert i rådet, sammen med 

Trygge Lokalsamfunn, Norges Dykkeforbund, Norges Livredningsselskap, Norges Svømmeforbund, Norsk 
Folkehjelp, Badelandene.no, Redningsselskapet, Norges Røde Kors. Norges Idrettshøgskole, Tryg og 
Politidirektoratet. 
Årlig gjennomgår vi drukningsstatistikk utarbeidet av Norsk Folkehjelp.  Vi har også deltatt på fagdager i 
regi av Skadeforebyggende forum med flere ulike tema.

5.4.16 Andre institusjoner/organisasjoner
BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden arbeidet aktivt med å utvikle nye kontaktnett og 
samarbeid med aktuelle organisasjoner og offentlige institusjoner. Andre kontakter er:
• Norges Svømmeforbund 
• Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA)
• Norsk Bassengbad Teknisk Forening
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
•  Norconsult AS
•  Oslo Idrettskrets

5.5 Utdanning og kursvirksomhet
Det har i perioden vært satset på temadager og fagseminar.  I tillegg er det avholdt flere større 
konferanser i samarbeid med andre organisasjoner/samarbeidspartnere; Grønn Galla, Landskonferansen 
for friluftsliv, Badeteknisk, samt deltakelse på to fagmesser og utstillinger.

Totalt, iberegnet egne, og konferanser med andre har det vært rundt 2137 deltakere. På våre egne 
arrangement deltok 1437 personer. Dette er en klar oppgang fra forrige periode. 

5.5.1 Konferanser i egen regi
Landskonferansen 2015, ble avholdt på Hamar 9.-11.juni 2015. En faglig vellykket konferanse, men med 
noe lav deltakelse. 150 personer deltok, hvorav 30 var foredragsholdere/ komité/styre.

Anleggsseminaret ble arrangert for første gang i mars 2016. Utdelingen av den nye prisen “Årets 
Idrettsanlegg” var en del av seminaret. Det var god deltakelse, 89 personer deltok de to dagene. Styret i 
BPI ønsker at seminaret arrangeres de årene det ikke er landskonferanse (2018, 2020 osv.).

Badeteknisk 2017, ble også denne gang avholdt på Scandic Hamar 15.-17. mars. Arrangementet som 
består av både en konferanse- og en messedel, avholdes hvert 2. år og er en viktig møteplass for alle 
som jobber i og har tilknytning til bade- og svømmeanlegg. BAD, PARK OG IDRETT hadde ansvar for 
programkomiteen, og her deltok en fra administrasjonen samt tre styremedlemmer.  Det var igjen 
rekordstor deltakelse.
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5.5.2 Kurs og temadager 2015 og 2016
Det har i perioden vært variert aktivitet på kursfronten. Kurs/
konferanser og temadager fordeler seg slik: 

 2015:  22 arrangement med totalt 959 deltakere
   (Badeteknisk 2015; 306 deltakere)  
   Avlyste/utsatt kurs 10.stk1 
 
 2016:  23 arrangement med totalt 1178 deltakere
   (Friluftskonf og messene utgjør ca 700)
   Avlyste/utsatte kurs 8.stk2 

5.5.3 Studieturer i BAD, PARK OG IDRETT’s regi
Både i 2015 og 2016 ble det arrangert studieturer til utlandet. I 2015 
ble det arrangert studietur grønt til Sverige (Uddevalla, Gøteborg 
mm), samt en studietur med fokus på idrett og bad til Köln. I 2016 
arrangerte vi studietur til København og Odense med fokus på idretts- 
og nærmiljøanlegg, en studietur til Stuttgart i forbindelse med den 
store bademessen; Interbad, samt en studietur til London hvor fokus 
var park, nærmiljøanlegg og byutvikling.

5.5.4 Kursstigen for ansatte i bade- og svømmeanlegg
I perioden har det blitt gjort en stor jobb med servicekurset. Kurset 
er skrevet om og ny foredragsholder, Inger Karin Engdal, er på plass. 
Drift/Internkontroll med HMS og FDV har også en ny foredragsholder; 
Christer Rinnan Aafloen fra Bærum kommune. Det er nå utdannet noe 
over 60 instruktører i Livredning og beredskap. BPI er svært fornøyde 
med kurslærerkorpset vårt. De representerer landets fremste ekspertise 
innen sine områder. Øvrige kurslærere er; David Koht-Nordbye, Reidar 
Nesheim, Geir Berntsen, Kai Tangen, Øystein Amundsen, Thomas 
Hjertnes og Evy Jaksland.

5.5.5 ISY-park
Norconsult AS arbeid med å videreutvikle ISY-park har fortsatt i 
perioden. Gjennom dialog og samarbeid med brukerne har ISY-park 
utviklet det til å bli et viktig verktøy for kommunale- og offentlige forvaltninger. Programmet baserer seg 
på NS 3420 Z-serien. Det ble arrangert brukermøte i BPI´s regi både i 2015 og 2016. 

5.6 Internasjonalt/nordisk samarbeid 
BAD, PARK OG IDRETT er tilknyttet en internasjonal organisasjon og flere nordiske organisasjoner. I tillegg 
er vi med i et stort felles Nordisk prosjekt; NGSA (Nordic Green Space Award)

5.6.1 Nordisk samarbeid på parksiden 
BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med de nordiske landene. Det har 
i perioden vært avholdt felles nordiske fellesmøter i Danmark, Sverige og i Norge. I 2018 arrangeres det 
igjen Nordisk Kongress, og Island og Reykjavik blir vertskap. Det jobbes nå aktivt i en program/konferanse 
komite hvor også BPI deltar. 

1 Se vedlegg 1 for fullstendig deltakeroversikt 2015.
2 Se vedlegg 2 for fullstendig deltakeroversikt 2016.

5.6.2  Lokale og Anlægsfonden (LOA)
Den danske organisasjonen Lokale og Anlægsfonden (LoA) har som formål å gi økonomisk støtte til 
utradisjonelle bygg og anlegg for idrett og kultur. LoA har et sterkt fokus både på arkitektonisk – og 
funksjonell kvalitet, og i tillegg til er nyskapning et viktig element. 
Gjennom mange år har BPI fått hjelp og bistand både til å skaffe foredragsholdere på våre konferanser, 
samt tilrettelegging og kontaktpersoner på våre studieturer i Danmark. 

5.6.3 World Urban Parks (WUP) 
BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig kontakt med 
sekretariatet for WUP og i tillegg deltatt på møter med representanter 
for WUP.  Det har de siste årene vært nedlagt et stort arbeid for å 
modernisere organisasjonen, og resultatet er blitt en moderne World 
Urban Parks. Park -og veisjef i Stavanger kommune Torgeir Esig 
Sørensen har deltatt aktivt i denne prosessen.   

5.6.5 Nordisk GSA (Green Space Award)
NGSA har i løpet av perioden avholdt to møter hvor den norske 
styringsgruppen har deltatt. I 2016 overtok BPI ansvaret for det norske 
sekretariatet fra FAGUS. Norsk Friluftsliv, NMBU og FAGUS deltar. I 2015 
var det fire norske anlegg som fikk sin NGSA-utmerkelse;
  - Blaafarveværket, Modum kommune
  - Helleviga, Søgne kommune
  - Storøyodden, Bærum kommune
  - Østensjøvannet, Oslo kommune

Det ble ikke utdelt NGSA til norske anlegg i 2016, men Norsk Friluftsliv 
bidrar med 20.000 for at to friluftsanlegg skal kunne søke for 2017.

5.6.5 Samarbeid i CEN/ISO
Gjennom sitt verv som leder i den norske kommitéen for bade- og svømmeanlegg, SN/K 561, deltar 
Alice Boyd aktivt i arbeidet i både CEN og ISO (8 møter i perioden). I tillegg deltar andre norske 
bransjerepresentanter. Det jobbes med revidering av standardene for bygging og drift av bade- og 
svømmeanlegg, bassengutstyr (slik som stupebrett, heve- og senkebunner mm), samt vannrutsjebaner. 
Kulturdepartementet gir økonomisk støtte til såvel Standard Norge som BPI til dette arbeidet. 

5.7 Informasjon og markedsføring
De tre fagtidsskriftene ”Badeteknisk Forum”, ” park & anlegg” og ”Idrett & Anlegg” er viktige kilder for 
informasjon til medlemmer og andre interessenter innenfor våre fagområder. BPI sender nå ut elektronisk 
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nyhetsbrev, og i tillegg er BPI´s hjemmeside en god informasjonskanal 
som både egne medlemmer og andre benytter seg av.  Deltakelse på 
kurs og konferanser er også en viktig arena for å spre informasjon.

• Fagtidsskriftet ”Badeteknisk Forum” gis ut fire ganger i året med et 
opplag på ca. 3000 eksemplarer. BAD, PARK OG IDRETT har et tett 
samarbeid med Badeteknisk Forum, bl.a. ved at  BPI har ansvar for 
lederspalten. Adm. deltar i redaksjonsutvalget og bidrar med en 
egen info side.

• ”park & anlegg” er det viktigste fagtidsskrift for 
grøntanleggssektoren. Bladet kommer ut ti ganger i året, og har 
nå et opplag på over 1000 eks. Daglig leder sitter fremdeles i 
redaksjonsutvalget, noe hun har gjort siden oppstarten i 2002.

• ”Idrett & Anlegg” kommer ut syv ganger i året, og har et opplag 
på ca. 2500. BAD, PARK OG IDRETT deltar i redaksjonsutvalget, og 
har sin egen infoside i bladet.  Dette er et viktig blad for alle som vil 
følge med på hva som skjer på anleggssektoren i norsk idrett. 

• 

5.8 Representasjon konferanser /seminar
Grønn Galla, Oslo   nov. 2015  Helene Bugge  
       Alice Boyd 
NGSA- symposium, København des. 2015 Helene Bugge
NGSA-symposium, København des. 2016 Helene Bugge
Svømmehallkompetanse (TEKNA) mars  2016 Alice C. Boyd
Friluftskonferansen, Stavanger juni  2016 Henriette Seyffarth      
       Helene Bugge 
Driftsforum BAD Finnmark   2015/
      2016 Alice C. Boyd

5.9 Representasjon i utvalg/råd
Drukningsforebyggende råd    Alice C. Boyd
Fagforbundet/Fagakademiet    Alice C. Boyd   
       Helene Bugge
FAGUS Rådgivning     Helene Bugge
FAGUS       Hilde Mangerud  
       Helene Bugge
NGSA-prosjekt                   Helene Bugge
Pedagogisk nettverk for Anleggsgartnerbransjen Helene Bugge
Redaksjonsutvalget ”park & anlegg”   Helene Bugge
Redaksjonsutvalg «Idrett & anlegg»   Alice Boyd,   
       Helene Bugge
FAGUS’ råd       Helene Bugge
Standard Norge, SN/K 435 AG 4   Morten Anker- 
       Nilssen
Standard Norge, SN/K 435 AG 6   Helene Bugge
Standard Norge, SN/K 561    
m/tilh. ISO/CEN komitéer     Alice C. Boyd 

5.10 BAD, PARK OG IDRETT’s hederspris
I forbindelse med Badeteknisk på Hamar i mars 2017, ble BAD, PARK 
OG IDRETTs hederspris delt ut for tolvte gang. Prisen, som består av 
et stipend og et diplom, gikk denne gang til Jan Willy Birkelund fra 
Østfoldbadet.

5.11 Styrets arbeid 10.06.2015-15.06.2017
I perioden 2015-2017 har det vært gjennomført åtte styremøter 
og syv møter i arbeidsutvalget. Varamedlemmer har vært innkalt 
og deltatt i alle styremøter. Styret har avholdt sine møter på 
Olympiatoppen med unntak av et møte i Nordmarka. Styret har i 
perioden vært opptatt av å gjennomføre de mål som landsmøtet på 
Hamar fastsatte. Deltakelse i råd, faglige utvalg og komitéer har vært 
en del av dette, og har bidratt til synliggjøring av organisasjonen.

BPI gikk for driftsåret 2015 med et overskudd på kr. 137.303,-, men i 2016 gikk organisasjonen med et 
underskudd på kr. 31.104,-. Styret har hatt stor oppmerksomhet på kostnadssiden. 

I løpet av perioden har det vært avholdt 45 kurs, seminarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen 
har vært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser.  Deltakelsen på våre kurs og 
seminarer har, med få unntak vært høyere enn i foregående periode. 18 kurs/seminarer har måttet avlyses 
eller utsettes grunnet sykdom eller lav deltakelse.   

BPI’s tre viktigste inntektskilder er kursinntekter, medlemskontingen og tilskudd fra Kulturdepartementet. 

I perioden har BAD, PARK OG IDRETT levert høringsuttalelser til følgende saker; 
 - Kompetanseprøve for svømming i skolen
 - Overgang av idrettsanleggsfaget til Programområde bygg og anlegg
 - Endring av naturmangfoldloven og viltloven
 - Forslag til endring av forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere
 - Vurderingsmetode av fremmede arter

Grønt Nettverk ble formelt etablert i perioden. Arbeidsgruppen ble faset ut i løpet av vinteren 2015/ 2016 
og styret i BPI vedtok følgende for struktur på utvalget:
En fast representant fra BPI´s styre leder utvalget; Aina Hovden Lunde er valgt                             
To representanter fra nettverkskommunen; Helmer Espeland Kristiansand kommune, og Marte 
Høibraathen, Drammen kommune, pluss en representant for den kommunene som skal arrangere neste 
års nettverksamling.  
Nettverket har en egen intranettside som fungerer bra. Her deles erfaringer og faglige råd utveksles. Det 
er pt. tolv av de store kommunene over 50.000 som er med i nettverket. 

Styret nedsatte høsten 2015 et utvalg for LEK. Utvalget har ivaretatt kontakten mot de tidligere 
medlemmene av NLF, vært kontakt mot Vellenes Fellesorganisasjon, Norsk Sertifisering, Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt jobbet med kursprogram, samlinger mm. Utvalget har vært 
ledet av Morten Anker-Nilssen (styremedlem park), og med seg i utvalget har han hatt Henriette Seyffarth 
(nestleder), Merete Haug (HaugLandskap AS) og Tommie Nilsen (Kompan AS). Daglig leder fungerer som 
sekretær for utvalget. 

BAD, PARK OG IDRETT har, sammen med Badelandene.no, Norsk Bassengbadteknisk forening,  
Folkehelseinstituttet, Nemnd for miljørettet helse og Norges teknisk naturvidenskapelige universitet 
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jobbet med revisjon av «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v av 1996.» Styreleder har 
ledet dette arbeidet. Administrasjonen har vært sekretariat. Kulturdepartementet støtter arbeidet 
økonomisk. Revisjonen forventes ferdig i løpet av 2017.
BAD, PARK OG IDRETT har ansvaret for juryen til prisen Årets Idrettsanlegg. Styreleder ledet arbeidet, og 
med seg har hanrepresentanter fra, Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund, i tillegg til BPI.

Styrets arbeid er frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør i 
underkant av 2 årsverk.

5.12 BAD, PARK OG IDRETT’s målprogram med angitt måloppnåelse for perioden 10.06.15- 15.07.17

Målprogrammet viser virksomheten uten daglig drift og løpende oppgaver. 

BAD, PARK OG IDRETT’s visjon:  MED KUNNSKAP OG LYST 

HOVEDMÅL:    BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse

Delmål:    BAD, PARK OG IDRETT 
     skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder  
     skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling
     skal være en aktiv aktør i den offentlige debatt innen sine fagområder

Arbeidsprogram 2015-2017

BAD, PARK OG IDRETT skal:  gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen
     Status: Delvis måloppnåelse, men fortsatt et utviklingspotensial.

     sørge for kvalitet i alle ledd (planlegging, innhold og gjennomføring)
     Status: Delvis måloppnåelse. Dette er et område hvor det alltid er  
     rom for forbedringer.

     øke deltakelsen på kurs og konferanser
     Status: Måloppnåelse

     sikregeografisk spredning av kursene
     Status: Ikke måloppnåelse3

     arbeide for å styrke økonomien gjennom blant annet    
     kostnadseffektivisering, bedre markedsføring av organisasjonen, flere  
     sponsorer på kurs/konferanser, samt opprettholde medlemsmassen
     Status: Delvis måloppnåelse. Synkende medlemsmasse, men høyere  
     deltakelse på kurs.  

     ha en webside som er dagsaktuell og brukervennlig
     Status: Måloppnåelse. Websiden fungerer meget bra, nødvendige  
     oppdateringer og vedlikehold blir gjennomført fortløpende. All   
     påmelding skjer via websiden.

3 Det viser seg svært vanskelig å få nok deltakere ute i distriktene.

     søke nye samarbeidspartnere innen fagfeltene
     Status:  Måloppnåelse. Nye samarbeidspartnere i perioden  

     ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte  
     arbeidsoppgaver
     Status: Måloppnåelse

     legge til rette for etableringen av et grønt nettverk for de store   
     kommunene
     Status: Måloppnåelse, Grønt Nettverk er etablert med egen intranett 
     side, og det har vært arrangert to samlinger.

     implementere NLFs oppgaveportefølje og utvikle feltet videre
     Status:  Måloppnåelse. Utvalg for LEK er etablert, god kontakt mot
     bransjen.

     være en attraktiv arbeidsplass
     Status: Måloppnåelse 

BAD, PARK OG IDRETT skal i perioden gjennomføre følgende konferanser (alene eller i samarbeid):

2015  Landskonferanse (Hamar)     Status:  Avholdt
2015  Grønn Galla, Oslo (FAGUS, NAML mfl./ BPI)    Status:  Avholdt                                                                                                                             
2016  Service – og sikkerhetskonferanse februar      Status:  Ikke avholdt
  Avholdt i november 2016 i Bergen
 2016  Felles konferanse Norsk Friluftsliv og         
  Friluftsrådenes Landsforbund                Status:  Avholdt                                                               
2017  Badeteknisk (Hamar)        Status:  Avholdt 
2017  Landskonferanse (Sandefjord)    Status:  Avholdt
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SAK 6 BAD, PARK OG IDRETT’s REGNSKAP
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SAK 7 INNKOMNE FORSLAG

Det er ingen inkomne forslag.

SAK 8 MÅLPROGRAM FOR BAD, PARK OG IDRETT 2017–2019
  
BAD, PARK OG IDRETT vil få store utfordringer også i kommende periode. Strammere økonomi i 
kommunal sektor betyr at BPI utfordres på omfang, innhold, kostnad og gjennomføring av kurs - og 
konferanser. Økt fokus på gjennomførbare kurs, samt utvikling av kurs som er attraktive for både 
tillitsvalgte i idretten og ansatte i kommuner/ fylkeskommuner blir viktig. Det blir en utfordring å finne 
nye og gode samarbeidspartnere for kommende periode. 

BAD, PARK OG IDRETT’s VISJON:  MED KUNNSKAP OG LYST

HOVEDMÅL:    BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse

Delmål:    BAD, PARK OG IDRETT 
     skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder  
     skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling
     skal være en aktiv aktør i den offentlige debatt innen sine fagområder

Arbeidsprogram 2017-2019  BAD, PARK OG IDRETT skal:
     
     gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen

     sørge for kvalitet i alle ledd i virksomheten (planlegging, innhold og  
     gjennomføring)

     sikre geografisk spredning av kursene 

     arbeide for å styrke økonomien blant annet gjennom    
     kostnadseffektivisering, bedre markedsføring av organisasjonen, flere  
     sponsorer på kurs/konferanser, samt opprettholde medlemsmassen 

     ha en hjemmeside som er dagsaktuell og brukervennlig

     søke nye samarbeidspartnere innen fagfeltene

     ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte  
     arbeidsoppgaver

     delta aktivt i Standard Norges arbeid både nasjonalt og internasjonalt

     bidra med fagkompetanse i utvalg og komitéer

     ha ansvaret for juryen til prisen “Årets Idrettsanlegg”

     vurdere organisasjonens arbeid i forhold til kommunereformen  
     
     ha ansvaret for det  norske sekretariatet til NGSA

     være en attraktiv arbeidsplass

BAD, PARK OG IDRETT planlegger i perioden blant annet følgende konferanser:

2017  Grønn Galla, Oslo 16. og 17. november (FAGUS, NAML, NLA, NTF, mf / BPI)
2018  Anleggskonferanse m/utdeling av prisen “Årets Idrettsanlegg” (KUD, NIF)
2018  Nordisk konferanse 15.-17. august på Island
2019  Grønn Galla, Oslo november (FAGUS, NAML, NLA, NTF, mf / BPI)
2019      Landskonferanse, juni

SAK 9 KONTINGENTFASTSETTELSE

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.

Dette gir følgende kontingenter for den kommende perioden:

     Enkeltpersoner   kr 350,- per år (uendret)

     Kommuner under 10.000 innbyggere
     Kommunale bi-medlemskap
     Fylkeskommuner
     Organisasjoner, institusjoner, grupper og lag
          kr 1.750,- per år (uendret)

     Kommersielle firma, leverandører og lignende med 0 -10 ansatte
          kr 3.000,- per år (uendret)

     Kommersielle firma, leverandører og lignende med flere enn 10   
     ansatte
          kr 5.000,- per år (uendret)
     
     Kommuner med 10.000 til 20.000 innbyggere
          kr 5.000,- per år (uendret)

     Kommuner med 20.000-50.000 innbyggere
          kr 7.000,- per år (uendret)

     Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere
          kr 14.000,- per år (uendret)
   
Styrets begrunnelse: 
Man ønsker fremdeles at det skal være en lav terskel for innmelding av enkeltpersoner, organisasjoner 
og små kommuner. I perioden skal flere kommuner slås sammen. Det er for tidlig å se hvordan dette vil 
påvirke den totale kontingentinngangen. 
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SAK 10 BAD, PARK OG IDRETT’s BUDSJETTFORSLAG 2018-2019
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SAK 11 VALG

Valgkommiteen har bestått av:
Karen Gunleiksrud, Bærum kommune, 
leder
Torunn Korneliussen, Akershus 
fylkeskommune
Christer Rinnan Aafloen, Bærum 
kommune
Arne Torgersen, Sandnes kommune
Bjørn Åge Berntsen, NTNU, vara
Øyvin Vestre, Aktiv Arean, vara

Leder

Nestleder

Styremedlem BAD
 

Styremedlem BAD

Styremedlem PARK

Styremedlem PARK

Styremedlem IDRETT

Styremedlem IDRETT

Varamedlem BAD

Varamedlem PARK 

Varamedlem IDRETT

Kontrollkomité

Leder 

Medlem

Medlem

Jon Steinar Tufte (gjenvalg)
Skien Fritidspark

Henriette Seyffarth (gjenvalg)
Bærum kommune

Oliver Kofler (gjenvalg)
Oslo kommune

Eva Kristin Ødegård (ny)
Moldebadet

Hilde Mangerud (gjenvalg)
Skedsmo kommune

Morten Anker-Nilssen (gjenvalg)
Oslo kommune

Jorid G. Ferner (gjenvalg)
Trondheim kommune

Bård Andresen (gjenvalg)
Vestfold fylkeskommune

Anne Berit Lund Haube (gjen-
valg) Østfoldbadet

Aina Hovden Lund (gjenvalg)
Stavanger kommune

Torstein Busland (gjenvalg)
Norges Idrettsforbund

Dag L. Stien (gjenvalg)
Bærum kommune

Ane Kristine Rostrup (gjenvalg)
Sandnes kommune

Stein Cato Røsnæs (ny)
Østfold fylkeskommune

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2017-2019
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Styrets forslag til valgkomité for perioden 2017-2019

     

     Leder     Torunn Korneliussen
          Akershus fylkeskommune 

     Medlemmer    Karen K. P. Gunleiksrud
          Bærum kommune

          Jan Reinertsen
          CH Prosjekt AS

          Odd Willy Støve
          Sandnes kommune

          
     Varamedlemmer   Bjørn Åge Berntsen
          NTNU, SIAT

          Henriette Jordheim   
          Tromsø kommune
          

  

    

Styrets forslag til revisor for perioden 2017-2019:

     Nitschke AS

          

Litt om det nye styret:

Leder
Jon Steinar Tufte Jon Steinar er 47 år og bor i Tjølling (Larvik kommune). Han 

har 2-årig etatsutdannelse fra forsvaret, grunnfag idrett og 
mellomfag I og II i idrettsadministrasjon, grunnfag kultur og Cand.
scient (hovedfag) i idrett med tema «Medvirkning i kommunal 
planlegging». Han har jobbet 8 år som fylkesidrettskonsulent 
i Vestfold fylkeskommune, mangeårig timelærer og sensor på 
Høgskolen i Telemark, 2 år som daglig leder i Framparken i Larvik 
og nå 7 år som daglig leder i Skien fritidspark. Har hatt trenerverv 
i norsk idrett i 15 -20 år (langrenn, fotball, håndball). Jon Steinar 
var med å etablere Vestfold Toppidrett og er nestleder i lokal 
velforening. Har nå sittet 4 år som styreleder i BAD, PARK og IDRETT. 

Nestleder
Henriette Seyffarth Henriette er 45 år og er ansatt som grøntfaglig rådgiver i 

Statens Vegvesen siden 2016. Hun har tidligere vært ansatt i 
Bærum kommune som parkforvalter, og var hovedtillitsvalgt for 
Naturviterne i Bærum kommune. Før dette var Henriette ansatt som 
senior parkforvalter i Oslo kommune Bymiljøetaten med ansvar for 
fire bydeler i Groruddalen, utarbeidelse av skjøtselsbeskrivelser mm.
Har også jobbet som forlagsredaktør for Landbruksforlaget/
Tun forlag as hvor hun har utarbeidet fagbøker innen hage, 
plantedyrking og helse. 
Sin utdannelse har hun fra NMBU på Ås - med hovedfag i grøntmiljø 
og plantevitenskap.
Hun har sittet i styret i en periode.

Styremedlemmer BAD
Oliver Kofler Oliver er 43 år og født og oppvokst i Østerrike, utdannet elektriker 

i bunn. Han kom til Norge i 1999, er gift, har fire barn og bor i Oslo. 
Siden juli 2015 har han vært seksjonssjef i Kultur- og idrettsbygg 
Oslo KF. Foretaket har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde 
og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. Han var kom fra stillingen 
som seksjonsleder i driftsavdelingen i Bymiljøetaten Oslo 
kommune. Tidligere har han jobbet i Oslo og Akershus høgskolenes 
studentsamskipnad som teknisk sjef. 
Han har sittet i styret i en periode.
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Eva Kristin Ødegård Eva Kristin er 52 år og fra Molde. Hun har Cand.mag grad i økonomi 
og jus og 1 ½ års videreutdanning i ledelse. Hun var med å bygge 
opp foretaket Moldebadet KF for 7 år siden og arbeider i dag som 
daglig leder i foretaket som nå har hatt 1 million besøkende siden 
oppstart. 
Hun har bred arbeidspraksis fra rådgiver/prosjektlederarbeid 
med forebyggende helse hos Fylkesmann, departement og fra 
konsulentbyrå. 
Eva Kristin har også arbeidet 3 år i Molde som Servicesjef. Hun har 
vært aktiv i frivillighet i alle år i barneidrett og de siste 2 år som 
styreleder i Molde volleyballklubb. Klubben arrangerte NM i år.  
Hun har vært styremedlem/nestleder i interesseorganisasjonen 
Badelandene.no  i 4 år, og sitter i dag i styret i  det norsk/spanske 
ferieanlegget Solgården SA .

Styremedlemmer PARK
Hilde Mangerud Hilde er 38 år, og bor på Jessheim. Hun er utdannet 

landskapsarkitekt fra NMBU. Hun er ansatt som landskapsarkitekt 
i Skedsmo kommune, og arbeidet tidligere for gravferdsetaten i 
Oslo kommune. Hun har jobbet med prosjektadministrasjon for 
div byggeprosjekter, samt utredningsoppgaver tilknyttet drift av 
bl.a parker, idrettsanlegg og friluftsbad . Hun har ansvar for politisk 
sluttbehandling av Grøntplan samt revidering av planen, fordeling 
av årlig kommunal tilskudd til private lekeplasser til borettslag, 
velforeninger osv. Hilde følger også opp ulike faser av turveier, 
turstier og snarvei-prosjekter, samt saksbehandling av diverse 
henvendelser ang friområder, natur og friluftsområder. Hun har 
sittet i styret i to perioder.

Morten Anker-Nilssen Morten Anker-Nilssen er 42 år og fra Oslo, bosatt på Nesodden, 
gift og har to barn. Han har utdannelse fra NMBU, ved institutt for 
plantefag, studieretning Grøntmiljø, og fra Vinterlandbruksskolen i 
Oslo, Natur- og miljøveileder.
Siden 2005 har han vært ansatt som Senior parkforvalter i 
Bymiljøetaten, Oslo Kommune. Han har tidligere jobbet som  lektor i 
gartnerfag ved Natur videregående skole og vært prosjektleder hos 
Calluna grøntanlegg AS.   
Han er dommer i Nordic Green Space Award, og også en 
periode vært styremedlem Norsk lekeplassforum, sertifisert 
lekeplassutstyrsinspektør og engasjert som foredragsholder på fag- 
og inspektørkurs. Han har sittet i styret i en periode.

Styremedlemmer IDRETT
Jorid Gunnardoetter Ferner Jorid er 48 år, gift, og har to barn. Hun bor på Stjørdal i Nord-

Trøndelag. Hun har en cand. mag grad innen idrett.
Jorid jobber som rådgiver på enhet idrett og friluftsliv i Trondheim 
kommune (Sør-Trøndelag) hvor hun har vært siden 2008. 
Før det jobbet hun 9 år som park og idrettsleder i Stjørdal 
kommune.
Jorid har tillitsverv innen idretten på Stjørdal, og har tidligere bl.a 
sittet i styret i Norges klatreforbund 1996-2000.
Hun har sittet i styret i tre perioder.

Bård Andresen Bård Andresen er 47 år fra Nøtterøy. Han er gift og har to barn.
Sin utdannelse har han fra Høgskolen i Bø med fagene idrett og 
administrasjon, historie og friluftsliv.
Siden 2007 har han vært rådgiver i idrett og friluftsliv i Vestfold 
fylkeskommune. Mellom 1997 og 2007 var han daglig leder i 
Oslostudentenes idrettsklubb.
Bård er fylkets representant i styringsgruppa til Vestfold toppidrett, 
hvor han er medansvarlig for administrering av programmet og 
direkte oppfølging av enkeltutøvere. Han har sittet i styret i to 
perioder.

Varamedlemmer
Anne Berit Lund Haube Anne Berit er 57 år, og bosatt rett utenfor Askim.

Hun har utdannelse innen økonomi, offentlig forvaltning, 
personalutvikling og ledelse.
Hun er ansatt som administrasjonskonsulent og nestleder 
i Østfoldbadet, en stilling hun har hatt siden 2000. Hun har 
tidligere jobbet i Askim kommune som personalkonsulent og 
barnehageassistent.
Anne Berit har vært aktiv håndballspiller gjennom 25 år. Hun 
er håndballtrener på yngres- og seniornivå, pr d.d. for J2000. 
Styremedlem/-leder i Slitu IF håndballgruppe, samt nesteleder i 
Norges Håndballforbund, region øst siden 2009 (medlem siden 
2008). Hun har vært varamedlem til styret i en periode.

Aina Hovden Lund Aina er 40 år og bosatt i Stavanger. Siden 2003 har hun vært ansatt 
i Stavanger kommune, Park og Vei, som natur- og friluftsrådgiver, 
og stedfortredende seksjonsleder. Hun har også jobbet i seksjon for 
park og idrett ved Gaudsel fritidsgård, samt vært avdelingsleder i 
Sandal barnehage. Hun har sin utdannelse fra Høgskolen i Telemark, 
og Universitetet i Stavanger innen fagområdene naturforvaltning, 
miljørettet helsevern og forvaltning av kulturlandskap. Hun har 
vært prosjektleder for «52 hverdagsturer», og har hatt ansvaret for 
utarbeiding av handlingsplan for biologisk mangfold i Stavanger og 
overordnet skjøtselsplan for natur- og friområder i Stavanger. 
Aina deltar i IFPRA Academy. Er «Certified Park Professional» 
(CPP), deltar videre for sertifisering til “Certified International Park 
Professional (CIPP). Hun har vært varamedlem til styret i en periode.
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Torstein Busland Torstein er 57 år, bosatt i Drammen, gift og har to barn. Han er 
utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har vært ansatt 
som anleggsrådgiver i NIF siden 2011. Før det arbeidet han10 år i 
virksomheten Vei, natur idrett i Drammen kommune hvorav fem år 
som leder.
Torstein har hatt verv i Drammens Ballklubb og Drammen Bandy. 
Han har vært varamedlem til styret i to perioder.

SAK 12 FASTSETTE TID OG STED FOR NESTE LANDSMØTE
     

     Styret ber landsmøtet om fullmakt til å fastsette tid og sted   
     for landsmøtet i 2019.
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VEDLEGG 1

 

tlf.: 481 15 299 • e-post: badparkogidrett@nih.no • web: www.badparkogidrett.no  • Org.nr: 971 286 393 • Bank: 8120 20 09719 

Bad, park og idrett 

Postboks 4014 US 

0806 OSLO 
 

OVERSIKT BETALENDE DELTAKERE 2015: 
(ikke i beregnet foredragsholdere, kursleder mm) 
 
Kursstige bad   = 8 kurs avholdt 
Instruktørkurs Livredning, Drammen, 24.-26. mars  7 stk 
Vannbehandling, Askim, 20.-21. april   11 stk 
Vannbehandling, Bergen, 28.-29. mai   24 stk 
Livredning og beredskap, Drammen, 2.-3- juni  7 stk 
Renhold, Bergen, 16.-17. juni    19 stk 
Klima og ventilasjon, Bergen, 21.-22. oktober  26 stk  
Livredning og beredskap Bergen, 28.-29. oktober  26 stk 
Service, Bergen, 4.-5. november    25 stk 
 
Til sammen:         145 stk 
 
 
Idretts- og friluftsrelaterte kurs =6 kurs 
Isbaneseminar, Kristiansand, 18.-19. mars   19 stk 
Fagdag kunstgress vinter, Oslo, 19. april   20 stk 
HMS, Oslo, 3. juni     45 stk 
Kunstgresseminar, Oslo, 13.-14. oktober   35 stk 
HMS, Stavanger, 16. november    13 stk 
HMS, Rogaland Idrettskrets, 16. november   8 stk 
Til sammen:         140 stk 
 
 
Parkrelaterte kurs = 3 stk 
Sikkerhet på lekeplassen, Skei, 1. oktober   27 stk 
Fag- og inspektørkurs, Drammen, 16.-19. november  14 stk 
Oppdateringskurs, Drammen, 3. desember   5 stk 
Til sammen:         46 stk 
 
 
Konferanser / andre arrangement = 3 stk 
Forvaltningskonferanse, Gardermoen, 21.-22. januar  32 stk 
Badeteknisk, Hamar, 11.-13. mars    306 
Studietur Grønt, Sverige, 31.8-2.9    9 stk 
Studietur BAD og IDRETT, Köln, 27.-29. oktober  20 stk  
Landskonferanse, Hamar, 9.-11. juni   121 stk 
Til sammen:         488 stk 
 
Totalt 22 kurs og andre gjennomførte arrangement 
10 Avlyste/Utsatte arrangement: 
BAD  HMS (pga sykdom) 
  Renhold 
  Fagdag  
IDRETT  Lysseminar 

Friidrettsforum 
  Studietur GYM og TURN 
  Studietur IDRETT 
  Anleggskonferanse GYM og TURN   
PARK  Løkog sommerblomster 
  Steinkurs 
 
Deltakerantall totalt       819 stk 
  

VEDLEGG 2

 

tlf.: 481 15 299 • e-post: badparkogidrett@nih.no • web: www.badparkogidrett.no  • Org.nr: 971 286 393 • Bank: 8120 20 09719 

 

Bad, park og idrett 

Postboks 4014 US 

0806 OSLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OVERSIKT BETALENDE DELTAKERE 2016: 
(ikke i beregnet foredragsholdere, kursleder mm) 
 
Kursstige bad   = 5 kurs avholdt 
HMS, Bergen 13.-14.01     24 stk 
Instruktørkurs Livredning og beredskap, Drammen 3.-5.02 12 stk 
Service, Stavanger 12.-13.04    13 stk 
Instruktørsamling, Gardermoen 7. september  29 stk 
Klima og ventilasjon, Stavanger 19.-20.10   15 stk 
 
Til sammen:         93 stk 
 
Idrettskurs =5 kurs 
Isbaneseminar, Stavanger, 19.-20.01   26 stk 
Kunstgess – klargjøring for sesong, Oslo 21.04  22 stk   
HMS, Oslo – DATO       7 stk 
Kunstgresseminar, Trondheim, 18.-19.10   44 stk 
Lysseminar, web-seminar, 28.04    12 stk 
 
Til sammen:         111 stk 
 
Parkrelaterte kurs = 5 stk 
ISY Park, Gardermoen, 27.01    20 stk 
Inspektørtreff, Oslo, 5.02     17 stk 
Fag- og inspektørkurs, Drammen 7.-10.03   17 stk 
Grønt Nettverk, Bærum, 7.-8. september   28 stk 
Jublende lek med snø og vann, Oslo, 23.09   30 stk 
 
Til sammen:         112 stk 
 
Konferanser / andre arrangement = 5 stk 
Anleggsseminar, Gardermoen     89 stk 
Studietur NÆRMILJØ og PARK, London, 25.-27.05   18 stk 
Studietur IDRETT og NÆRMILJØ, København/Odense 14.-15.09 12 stk 
Studietur BAD, Stuttgart, 27.-29.09     15 stk 
Sikkerhetskonferanse, Bergen, 2.-3.11    28 stk 
 
Til sammen:         162 stk 
 
Deltakerantall totalt:       478 stk 
 
Arrangement med andre organisasjoner: 
Kommunaltekniskmesse, Fornebu 19-21.april 
Friluftskonferansen 2016, Stavanger 6.- 8.juni 
Hage- og nærmiljømesse, Lillestrøm 9.-10.11 november 
 
Totalt 23 kurs og gjennomførte arrangement 
8 Avlyste/Utsatte arrangement: 
BAD  Renhold Finnmark (utsatt pga sykdom, gjennomført januar 2017) 
  Livredning og beredskap, Drammen, 8.-9.06   
  Fagdag, Oslo, 15.09 
IDRETT  HMS, Trondheim, 27.04  
PARK  Turveiseminar, Fredrikstad, 27.04 (gjennomført 2017) 

Steinkurs, Oslo, 2.06 (gjennomført 2017) 
  Havnepromenaden, Oslo, uke 34 
  Fag- og inspektørkurs, Drammen, 21.-25.11 


