Lsdingen llæfingslorum
Lødingen 28.04.2012

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDIN,4R GENERALFORSAMLING I LØDINGEN
N,ISRINGSFORUM 25.0 4.I2.
1. Godkjenning av innkalling
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 25.04.12 ble enstemmig godkjent.
17 medlemmer var representert. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig. I tillegg var det gitt
fi:llmakter til sak 5. Se vedlagt oversikt.

2.Yalg av møteleder
Som møteleder ble Randi Normann valgt.

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Til å undertegne protokollen ble Bjarte Juliussen og Odd Myrlund valgl.
4. Vesterålen Næringslivssamarbeid

- fremtidig deltakelse.
Styreleder giennomgikk en presentasjon ang stiftelse av Vesterålen Næringslivssamarbeid. LNF har vært en
del av prosjekt VNS i flere år. Nå skal VNS stiftes, og det er ønsket at næringslivforeningene står som
stiftere. Medlemsavgift er kr. 1000,- pr år.

Vedtak:
Generalfursamlingen stØtter styrets vedtak gjort 13.04-12 i sak nr 4, ph 1,2,3 og4, som lyder somfølger:
1. Styret i Lødingen Næringsforum (LNF) registrerer med glede at samarbeidet mellom næringsforeningene,
og dermed øh forståelse for hverandres behov, er styrket etter at prosjek VNS ble etablert.
2. Det er vihig å være med i fortsettelsen,
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3. På bakgrunn av dette anser styret det som viktig at LNF er en av stifterne i VNS. Dette forutsetter I fast
medlem i styretfra hver kommune.
4. LNF vil også i fremtiden søke samarbeid med andre i saker der dette er naturlig.

5. Høringsuttalelse KVU.
Det ble lagt frem 2 forslag. Styret i LNF hadde saken til behandling på styremøte 23.04.12, og vedtok å
støtte det ene forslaget som var godkjent av kommunestyret 19.04.12. Styret ønsket likevel å innkalle til
ekstraordinær generalforsamling fordi LNF's arbeidsgruppe for samferdsel var splittet i sitt syn.
Til denne saken var det gitt fullmakter, se oversikt i vedlegg. Totalt stemmeberettige: 29, inkludert
fullmakter. Med22 stemmer motT stemmer ble følgende vedtak gjort:
Vedtak:

Generalforsamlingen støtter styrets vedtak av 23.04.12, sak nr 2, ph I, som lyder somfølger:
Styret i Lødingen Næringsforum støtter høringsuttalelse som ble vedtatt i kommunestyret 19.04.12.

Juliussen

n+
ffi r
I

I

t
I

