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Møtereferat 
 
Styremøte 1-22 i NVF norsk avdeling 
 
 
Dato:   19. januar 2022, kl. 1330-1430 
Sted:   Teams 
 
 
Til stede:  Ingrid Dahl Hovland  leder 
   Lillian Fjerdingen  vara nestleder 

Jan Johansen   styremedlem 
Rune Herdlevær   styremedlem 
Marit Due   sekretær (referent) 

 
Forfall:   Dan Granerud   nestleder 
 
Referat sendt til: Styremedlemmer og vararepresentanter 

Publiseres på NVFs hjemmeside 
 
 
Dagsorden 
 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
Sak 2 Oppfølging av stipend 2020 
Sak 3 Utlysning av NVF-stipend 2022 
Sak 4 Utkast til årsberetning 2021 
Sak 5 Eventuelt 
Sak 6 Neste møte 
 

http://www.nvfnorden.org/?PageId=700cca98-40b1-4f20-b91e-e1307396b887
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Ingrid Dahl Hovland ønsket velkommen og opplyste om at Vibeke Milch fra TØI som 
skulle ha holdt presentasjon på møtet hadde meldt avbud. 
 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Ingen merknader 
 
Sak 2 Oppfølging av stipend 2020 
 
Bente Beckstrøm Fuglseth og Silje Hjelle Strand, begge fra Statens vegvesen, har fått 
tildelt 55 280 kr. i stipend til en studietur til Singapore for å studere hvilke 
rammebetingelser, forutsetninger og tiltak som må være på plass for at selvkjørende 
kjøretøy skal bidra til å redusere trafikkarbeidet og arealbruken til transport. Stipendet 
skal dekke reise- og oppholdskostnader. 
 
Studieturen har blitt utsatt på grunn av Covid-19, og stipendiatene har fått godkjent 
ny frist ut 2022 til å gjennomføre studieturen. Styret har imidlertid varslet en ny 
vurdering tidlig i 2022 for eventuelt å endre reisemål. 
 
Marit D tar kontakt med stipendiatene for å diskutere utsiktene til gjennomføring i 
2022 og om det er aktuelt å endre reisemål evt. både formål og reisemål innenfor 
tildelt budsjett. 
 
Sak 3 Utlysning av NVF-stipend 2022 
 
Styret går inn for å utlyse stipend for 2022 rett etter årsmøtet 10. mars. Budsjettet vil 
ligge på 300 000 kr. som i fjor. 
 
Sak 4 Utkast til årsberetning 2021 
 
Utkastet ble ikke gjennomgått på møtet, men endelig årsberetning vil bli lagt fram for 
styret før utsending til rådet for godkjenning og til øvrig medlemmer i forkant av 
årsmøtet 10. mars. 
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Sak 5 Eventuelt 
 
Styret diskuterte gjennomføring og tema til årsmøtet som skal holdes 10. mars, kl. 
1400-1600. Det var enighet om å gjennomføre et heldigitalt møte/webinar med to 
tema: i) trafikksikkerhet og ii) samfunnssikkerhet/beredskap. 
 
Jan J tar ansvar for å foreslå tema og foredragsholdere til trafikksikkerhetsdelen i lys av 
ny Nasjonal tiltaksplan som skal overleveres statsråden samme dag. Statsråden vil bli 
invitert. 
 
Marit D tar seg av den andre delen om samfunnssikkerhet/beredskap der det vil settes 
søkelys på hvordan regionreformen med mange veieiere påvirker arbeidet. Lillian F 
pekte i denne sammenheng på behovet for å jobbe med rekruttering til bransjen. 
 
Marit D varsler umiddelbart medlemmene i NVF norsk avdeling om tidspunkt og tema 
for årsmøtet. Invitasjon vil bli sendt ut senere når programmet er ferdigstilt. Bygg.no 
og Veier24 vil bli invitert til møtet. 
 
Sak 6 Neste møte 
 
Marit D vil innkalle til et kort styremøte i slutten av februar som forberedelse til 
årsmøtet. 


