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          Lødingen.10.06.11 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF 
Tirsdag07.06.11, kl 18.30-21.00. Lødingen Næringshage 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, Ann- Ingrid Kanstad – 

styremedlem/kasserer, Audny Strøm- styremedlem, Bjarte Juliussen- 
vara, Dagfinn Ribe- vara.  

 
Forfall:  Trond Viggo Nilsen- nestleder, Harald Myrland- styremedlem, Bjørn 

Hegstad- vara. 
 
Styresaker: 
 
16.3.11/12: Godkjenning av protokoll  
  Godkjent 
 
17.3.11/12: Orientering v/ styreleder/ runde rundt bordet  

Kort orientering fra seminar i Tromsø der alle næringsforeningene i Nord- 
Norge var invitert til å delta. Viktig arena å være på for LNF. Det nye 
næringsstyret har hatt et informasjonsmøte, men ikke behandlet noen søknader. 
Neste møte er planlagt i juni. 

18.3.11/12: Gjennomgang av aktivitetsplan 2011, inkl. økonomi 
 Aktivitetsplanen for 2011 ble gjennomgått og diskutert, og spesielt nevnes: 

• Vi har ikke hørt noe ang søknad som er sendt til Lødingen kommune 
for å få finansiert prosjektleder.  

• Planlegging rundt ”Feskeballsleppet” går fint.  

• Informasjonspermen ”Besøk Lødingen” som er utarbeidet i samarbeid 
med Lødingen kommune blir klar til Sjømatfestivalen, og skal legges ut 
på Sjøbordene (Turistinformasjon).  

• Vi ser resultat av våre møter i Vestbygda og har fått 4 nye medlemmer 
derfra. 

• Det arbeides med samferdsel både i arbeidsgruppen for Lødingen og 
arbeidsgruppen HaTyLø. (Hamarøy, Tysfjord og Lødingen) Stor fokus 
på prosess rundt KVU. Presentasjoner som hittil har vært gjort av 
Statens Vegvesen er lest gjennom og det er satt opp punkter som skal 
brukes ved gjennomgang av endelig rapport KVU. 

• Vi har bra økonomi, men må ha fokus på inntekter slik at vi kan 
opprettholde aktiviteten. 

 
   

Vedtak: 

Samferdsel: Det skal utarbeides et notat som synliggjør punkter som må sees 

nærmere på ved gjennomgang av rapport KVU. Notatet skal vurderes levert til 

Formannskapet i Lødingen kommune. 



 

19.3.11/12: Søknad fra Brygga Hotell 
 Det vises til utsendt søknad fra Brygga Hotell, der det søkes om tilskudd til å få 

leid et telt for å få gjennomført den sosiale delen av arrangementet ved 
sykkelløpet i juli. I mail er det opplyst om at man søker om tilskudd på kr. 
5000,-. Arrangementet kan bli stort på sikt, og den sosiale delen er viktig. 
Lødingen Næringsforum har ikke midler til å bidra med store beløp, men ser at 
arrangementer som dette er viktig for Lødingen. 
 
Vedtak: 

Lødingen Næringsforum ønsker å bidra til at arrangørene i samarbeid med 

Brygga Hotell har mulighet til å gjennomføre (og videreutvikle) den sosiale 

delen på en slik måte at det også kommer næringslivet i Lødingen til gode. LNF 

gir et tilskudd på kr 2 500,- og håper det kan bidra til et vellykket arrangement.  

   

20.3.11/12: Representanter til næringsstyret/arbeidsgruppe for gjennomgang av 
kvalitetshåndbok etc. 
Denne saken er behandlet elektronisk tidligere. Det vises til tidligere 
mailutveksling 23.05.11 ang representanter til næringsstyret. I tillegg skal det 
etableres ei arbeidsgruppe som bl.a. skal gjennomgå kvalitetssikringshåndboka 
for næringsarbeid. Det vises til utsendt mail datert 31.05.11. der styreleder 
foreslo seg selv, og fikk positiv tilbakemelding på det. 

    
  Vedtak: 

1. Følgende skal være representanter i næringsstyret: 

   Lødingen: Randi Normann, vara: Einar Kanstad. 

Lødingen Vestbygd: Kristen Skarpstrand, vara: Jorun Husjord. 

2. Styreleder skal være i arbeidsutvalget. 

  

21.3.11/12: Omdømmebygging 
Saken utsettes til neste møte. 

 
 Vedtak: 

22.3.11/12: Evt. Ingen saker under evt. 
 
 Møtet ble avsluttet med diskusjon om fremtiden for Lødingen kommune. 

Frode Staurset hadde invitert seg selv til å ”tenke høyt” sammen med oss når 
det gjelder fremtidig næringsarbeid i Lødingen. 
LNF oppfordrer flere partier til å ta kontakt. 
 

______________   _____________  ______________ 
Randi Normann   Trond Viggo Nilsen  Ann-Ingrid Kanstad 
styreleder/sekretær   nestleder   styremedlem/kasserer 
  
 
_________________   ______________  ______________  
Audny Strøm    Harald Myrland  Bjarte Juliussen 
Styremedlem    styremedlem   vara 
 
_____________   _______________ 
Dagfinn Ribe     Bjørn Hegstad    
vara     vara   


