
 

Årsmelding Norsk BOBY 2018-2012  
 

«Norsk BOBY skal arbeide for en bedre samfunnsplanlegging og øke forståelsen for at planlegging er 
viktig. Vi tar samfunnsplanleggingens mål, arbeidsmetoder og resultater opp til debatt ved å satse på 
bredt tverrfaglig arbeid, uavhengig av politiske motsetninger og profesjonsgrenser. Vi skal være et 
korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk samfunnsplanlegging. Foreningens interessefelt skal dekke 
alle områder og sektorer av samfunnsplanleggingen, fra boligbebyggelse og boligmiljø, via 
generell by- og tettstedsplanlegging, til utbyggingsmønster, arealdisponering og økonomi i 
kommuner og fylker.» 

 

1. Status for foreningsdrift 

Norsk BOBY hadde per september 2020 613 medlemmer, tilnærmet det same som ved forrige 
generalforsamling i 2018 da tallet var 600 medlemmer. Tallet på medlemmer er noe varierende fra år 
til annet, men relativt stabilt. Den største utfordringen er en relativt høy turn-over i medlemsmassen. 
Fræningen får et prosentvis relativt høyt antall nye medlemmer årlig, men mister tilsvarende mange. 
Utfordringen ligger dels til grunn for flere av sakene på sakslisten til generalforsamlingen 2020, og 
særlig knyttet til medlemsundersøkelsen igangsatt med bakgrunn i strategiarbeidet.  

Innmelding av nye medlemmer til BOBY via hjemmesidene har vært totalt 59 personer fra 1. januar 
t.o.m 15 september 2020. Utmeldingene utgjør 9 personer. Alle disse var i februar i samband med 
frist for innbetaling av kontingent. 

I perioden har det vært holdt landstyremøter hvert kvartal. Møtene har vært avholdt digital for å 
spare klima og fræningens økonomi. Arbeidsutvalget har hatt om lag ni møter i året. Også disse har 
vært avholdt digitalt. Det har vært frafall av to medlemmer i arbeidsutvalget i løpet av perioden. 

Hovedsakene i Arbeidsutvalget i perioden har vært løpende oppfølging av foreningens drift og 
økonomi, informasjonsarbeid, støtte til lokallagene, oppfølging av boken om foreningens historie, 
samt organisering av Norsk Planmøte og BOBY-prisen.  

Nyhetsbrevet går ut til 720 epostadresser. Vanligvis er det mellom 230 og 250 som åpner det. 60 til 
100 personer klikker på spesifikke saker. Ofte er det en "favorittsak". F.eks. en covid-19 sak fra IIED 
fikk ca. 10 åpninger. 

2 Økonomi 

Resultat fra 2018 i korte trekk: 

• Inntekt 16 000 høyere enn forventet. Her tenker jeg vi bør være edruelig og budsjettere som 
i 2018 

• Kostnader 29 855 lavere enn forventet. 
• Driftsresultat er 45 945 kr hørere enn budsjettert. 
• Resultatet fra planmøtet var på 168.170 kr fremfor – 65.000 kr fra Norsk planmøte 2016. 

Resultatet ble etter vedtak i landsstyret satt inn på konto for bruk til neste planmøte 

  

Budsjett 2019: 



 

• Det ble flyttet om på poster, redusert drift og generelt gjort rom for satsingene til 
landsstyret: 

• Styrke aktivitet i lokallagene 
• Økt tilstedeværelse i europeisk nettverk 
• Arbeide med mandatet for å se på BOBYs rolle fremover 
• Etter vedtak fra landsstyret økes budsjettet med 250.000 fra øremerkede midler fra konto 

for bruk på jubileumsbok 

Resultat 2019 

• Det ble ikke brukt det som var budsjettert til tilstedeværelse o europeisk nettverk eller til 
arbeid med mandat 

• Driftsresultat var 59 947, 46 489 kr høyere enn budsjettert 
• Møtekostnader var lave 

Budsjett 2020 

• Prosjekt- og oppstartsstøtte ble slått sammen med  «Ekstraordinær, søknadspliktig støtte til 
avdelingene» fra 2019-budsjettet og styrket 

• Reisekostnader justeres ned grunnet Covid – 19 
• Forrige landsstyre vedtok et mandat med arbeidet om BOBYS fremtid. Nytt styre har valgte i 

fjor å støtte arbeidet med egen budsjettpost. Arbeidsgruppen leverte ikke budsjett eller 
kostnader. Eventuelle utgifter foreslås dekkes under prosjektstøtte hvis nødvendig 

• Som videreføring av vedtak fra landsstyret videreføres arbeidet med å styrke arbeidet i 
lokalforeningene. Pengene skal brukes som egenandel for spleiselag og søknader som bidrar 
til økt aktivitet i lokalforeningene. Posten kan styrkes etter vedtak fra landsstyret hvis behov. 
Posten slås sammen med «Prosjekt- og oppstartsstøtte» 

3. Økonomisk støtte 

I og med at foreningen ønsker å holde kontingenten lavest mulig, samt å kunne tilby et 
studentvennlig medlemskap, er det søkt støtte fra kommunaldepartementet en gange i perioden. 
Søknaden ble avslått. MVA er søkes fratrekk for jf. forskrift som gjelder registrerte foreninger i 
Frivillighetsregisteret. 

4. Norsk Planmøte 

Var planlagt for 2020 med en sterkere internasjonal profil. Hendelsene knyttet til Covid-19 gjorde at 
det i april 2020 ble besluttet å utsette Norsk Planmøte slik det opprinnelig var tenkt organisert. Det 
var i stedet lagt opp til en enklere seanse på høsten 2020, samtidig med utdeling av BOBY-prisen og 
avholdelse av generalforsamling. Det var søkt midler fra UD i forbindelse med Norsk Planmøte. 
Grunnet situasjonen valgte UD å avvente tildeling av midler. Det er således ikke mottatt støtte til 
arrangementet.  

5. BOBY-prisen 

Arbeid med BOBY-prisen har gått som normalt trass Covid-19. En jury ledet av Joakim Skajaa ble satt 
ned våren 2020 for å vurdere nominerte kandidater. Det ble annonsert etter kandidater med frist i 
mai 2020. Totalt seks kandidater ble nominert. Juryen annonserer vinneren i samband med forenklet 
versjon av Norsk Planmøte 23. oktober 2020. 

6. Boken om foreningen 



 

Det jobbes jevnt og trutt med boken og man ser for seg at manus kan bli ferdig innen årsskriftet. Det 
blir en solid og interessant bok! Det gjenstår en god del arbeid med manus. AU går inn i en slags 
redaktørrolle, men selve boken er Erling Annaniassens åndsverk. Norsk BOBY skal bekoste utgivelsen, 
og får dermed et slags utgiveransvar som må håndteres ryddig. Midler til boken er satt av. For 
utgivelse prioriteres universitetsforlaget, kontaktperson for kontakt med forlaget nedsettes av AU. 
Om ikke Universitetsforlaget vil utgi boken innenfor rimelige vilkår, vil Norsk BOBY få den trykket av 
Gjerholm og selv stå som utgiver.  
 

5. Lokalforeningene 

Aktiviteten lokalt har vært høy i noen lokalforeninger og lavere i andre. Lokalforeningen i Agder er 
lagt i dvale grunnet vansker med å få rekruttert styre, mens lokalforening Innlandet har startet opp 
på nytt med oppstartsmøte i juni 2019. I september samme år hadde innlandet første 
generalforsamling og valgte inn et nytt styre og valgkomite til foreningen. Videre aktivitet har 
dessverre vært vanskeliggjort av situasjonen i 2020.  

Generelt for alle lokalforeningene har det vært utfordringer med å avholde arrangementer i 2020 
grunnet Covid-19. Flere lokalforeninger, bl.a. Oslo og Bergen, har tatt i bruk digitale møter. Som følge 
av dette har landsstyret vedtatt å se på mulighetene for å etablere et felles abonnement på tjenester 
for nettoverførte møter. Arbeid med å få dette på plass pågår.  

 

6. Samarbeidsavtale mellom Habitat Norge og Norsk BOBY 

Avtalen med Habitat Norge ble reforhandlet i 2020. I revidert avtale sidestilles Habitat Norge i 
sterkere grad med lokalforeningene hva gjelder forholdet til Norsk BOBY. 


