loilingen tæfingsforum

Lødingen 04.03.2010

PROTOKOLL FRA ORDIN,If,R GENERALFORSAMLING
I LØDINGEN N.If, RINGSFORUM 03.03.1 1
1. Godkjenning av innkalling
Innkalling til generalforsamling av 17.02.11 ble enstemmig godkjent. Det var representert
22 medlemmer. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig.

2.Yalgav møteleder
Som møteleder og sekretær ble Randi Normann valgt.

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Til å undertegne protokollen ble Atle Andersen og Inge Lise Dahl valgt.
4. Foreningens årsberetning
Styrets årsberetning for 2010 ble gjennomgått av styreleder.
Vedtak:

Framlagt årsberetning for

20

I 0 godkj ennes.

5. Foreningens regnskap
Ann-Ingrid K. Erikstad presenterte årsregnskap 20T0.
Vedtak:

Framlagt årsre gnskap for
6.

20

I 0 godkj enne

s.

Valg

Valgkomiteen la fram følsende forslag til valg av stvre:
Randi Normann
Styreleder (sekretær):
Ann Ingrid Kanstad
Styremedlem:
Trond Viggo Nilsen
Styremedlem:
Harald My'rland
Styremedlem:
Audny Strøm
Styremedlem:
Varamedl 1:
Varamedl2:
Varamedl3:

Bjarte Juliussen
Dagfinn Ribe
Bjørn Hegstad

Gjenvelges for 1år
(1 år igien)
(1 år igien)
Velges for 2 ån
Velges for 2 åtr
Velges for 1år
Velges for 1 år
Velges for lar

Valg av revisor:

BjørnZakanassen

Velges for 1 år

Toril

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 ar

Valg av valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Sareussen

Anne Myrlund
Einar Kanstad

Vedtak:

Alle valgt med akklamasjon.

T.Innkomne saker
Det var kommet inn 1 sak ved fristens utløp, fra styret i Lødingen Næringsforum:
Lødingen Næringsforum gjorde i styremøte 08.02.11 følgende vedtak i sak 53.8.10/11:
"styret ber styreleder se nærmere på mulige finansieringskilder for en stilling i Lødingen
Næringsforum. Stillingens størrelse diskuteres på et senere tidspunkt. Saken skal også
diskuteres på årsmøtet ".
Bakgrunnen for styrets vedtak er atLødingen i større grad har behov for å se
næringsutviklingen i kommunen i sammenheng med den øwige regionen, og samarbeid med
andre er av stor betydning. Det skjer mye innen samferdsel og det er viktig at vi er på de rette
arenaer til rett tid. Styreleder presenterte viktige oppgaver som bør videreføres og utvikles.
Vedtak:

Styrevedtak i sak 53.8.I0/l I (05.02.1 1) støttes. Under forutsetning av det finnes realistiske
alternative muligheter skal saken presenteres og endelig avgiøres på elrstraordinær
generalforsamling.

Etter Generalforsamlingen trle det informert om:

.
o
.

Prosiekter Lødingen Havn. Presentasjon v/havneleder Magne Haslevang.
Samferdsel. Informasjon om arbeidet med KVU EI01E6 utgikk pga dårlig tid.
Åpen diskusjon.

Lødingen, den 04.03.2011

tØtu #"Atle Andersen

