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Ingrid Dahl Hovland ønsket velkommen til møtet. 
 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Ingen merknader 
 
Sak 2 Søknad fra arbeidsgrupper om midler for 2021 
 
Det har kommet én søknad om økonomisk støtte i 2021. Arbeidsgruppa for Utforming 
har søkt om 37 500 kr til å dekke kostnader for leie av buss til befaring og to eksterne 
foredragsholdere ved et seminar om håndtering av overflatevann i Oslo til høsten. 
 
Midlene skal dekke kostnader som den enkelte seminardeltaker ikke kan sette på egen 
reiseregning. 
 
Vedtak: Styret innvilger inntil 37 500 kr til arbeidsgruppa for Utforming i 2021. 
 
Sak 3 Status NVF-stipend 2020 
 
Marit la fram status for stipendiatene i 2020. To stipendiater har levert rapport, én er 
ferdig med arbeidet, men har ennå ikke levert rapport. De øvrige fire stipendiatene har 
ikke fått utført arbeid/reiser pga. koronasituasjonen, og de har bedt om å få utsettelse 
til ut 2021. 
 
Vedtak: Styret godkjenner at stipendiater i 2020 får gjennomføre stipendet i løpet av 
2021. 
 
Sak 4 Revisjon av kriterier for NVF-stipend 
 
Marit la fram forslag til nye kriterier og kunngjøringstekst i tråd med diskusjon i styret 
på møte 4-20. Stipendet skal støtte opp under NVF sitt arbeid og er åpent for alle som 
studerer eller jobber innenfor veg- og transportområdet. Det skal ikke ha noen 
geografisk avgrensning, men studier i Norden har prioritet. 
 
Vedtak: Styret godkjenner reviderte kriterier og kunngjøringstekst. 
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Sak 5 Utlysning av NVF-stipend 2021 
 
Stipendet kunngjøres som vanlig i februar, men frist for søknader settes til 1. juni som 
følge av korona og reiserestriksjoner. Stipendet vil bli kunngjort blant medlemmer, på 
NVF sin hjemmeside og i sosiale medier. 
 
Sak 6 Liten deltakelse av entreprenører i NVFs arbeidsgrupper 
 
Det er frafall av entreprenører i arbeidsgruppene i alle land, og forbundsstyret har bedt 
om at det tas et initiativ i hvert land for å få med flere, spesielt i arbeidsgruppene for 
Klimakrav i kontrakter og Nordisk anleggsmarked. 
 
Vedtak: Styret henvender seg til entreprenører som er medlemmer av NVF norsk 
avdeling, først pr. e-post og deretter pr. telefon om nødvendig. 
 
Sak 7 Utkast til årsberetning 2020 og budsjett 2021 
 
Marit la fram forslag til årsberetning 2020 for NVF norsk avdeling og budsjett 2021 
som skal godkjennes av rådet på årsmøtet. 
 
Vedtak: Styret slutter seg til forslag til årsberetning 2020 og budsjett 2021. 
 
Sak 8 Årsmøtet 2021 – hvordan skal det gjennomføres? 
 
Koronasituasjonen gjør at årsmøtet som vanligvis arrangeres i mars i Vegdirektoratet, 
må få en ny form i år. Styret mener at årsmøte-saker kan sendes til 
medlemsorganisasjonene med e-post for evt. spørsmål og kommentarer, og deretter 
til rådet for godkjenning, også på e-post. 
 
Videre vil styret arrangere et webinar for medlemmene med klimakrav i kontrakter som 
tema. Det er ønskelig med innlegg fra Norge, Sverige og Danmark for å lære av 
naboland. 
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Sak 9 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
 
Styremøte 2-21 holdes 3. mars, kl. 1200-1330 i Vegdirektoratet/Teams. 


