Lødingen Næringsforum

Lødingen.23.06.10

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag 22.06.10, kl 19.00-21.30. Møterom Lødingen Innovasjon AS.
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, - Trond Viggo Nilsen- nestleder,
Dagfinn Ribe- styremedlem, Ann- Ingrid Kanstad - styremedlem, Gøril
Normann- vara, Bjarte Juliussen- vara, Audny Strøm- vara.

Forfall:
Styresaker:

Jan Heidegård- styremedlem

15.3.10/11:

Godkjenning av protokoll
Godkjent.

16.3.10/11:

Orientering v/styreleder/runde rundt bordet
Etter ”Runden rundt bordet” var det enighet om å besøke ST Bilbygg AS til
høsten, samt få en orientering om bedriften Trond Viggo Nilsen arbeider i.
Team Lødingen:
Paal Magnus Solvang (Teamleder) har sagt opp sin stilling i Lødingen
kommune. Det ble informert kort fra de siste møtene i Team Lødingen.
Styreleder har oppfordret til at arbeidsoppgaver knyttet til Team Lødingen
vurderes lagt til Lødingen Innovasjon AS. Nylig vedtatt Kvalitetshåndbok for
Team Lødingen sendes ut til styret sammen med referat fra dette møtet.
Det har ikke vært gjennomført noen møter med Rådmannen den senere tid,
men de faste møtene vil bli tatt opp igjen til høsten.

17.3.10/11:

Oppfølgingssaker
Lødingen kommunes hjemmeside:
Det vises til sak på forrige styremøte. Saken har vært diskutert med rådmann
Per J., og intensjonen fra deres side er at alle bedrifter skal behandles på lik
linje.
Hjemmesiden LNF: Ann Ingrid og Randi har hatt møte med Odd M og
diskutert hva som kan/bør gjøres med hjemmesiden. Det har vært sendt
mailer/oppfølgingsmailer til nåværende avtalepartner, uten at vedkommende
har respondert. Dette er merkelig, tatt i betraktning at avtalen sier klart at LNF
har rett til å overta alle rettigheter. Arbeidet med å endre hjemmesiden starter
til høsten.
Nye medlemmer: LNF har fått en oversikt over bedrifter i Lødingen kommune
og vil bruke det som utgangspunkt ved arbeidet rundt verving av nye
medlemmer. Det arbeides med å få klart brev som skal sendes ut til høsten.

Hamnbakken: Det vises til tidligere vedtak i saken. Saken ligger hos
kommunen og kommer ikke til å være en prioritert sak fra kommunens side
pga. underbemanning teknisk etat. Saken tas opp senere.
Lødingenkortet: ingen endring.
Vedtak: Orientering tas til etterretning.
18.3.10/11:

Samferdsel i regionen
Det vises til tidligere saker og vedtak ang E10, samt utsendelsesbrev fra LNF
til alle politiske partier. I ettertid har Lødingen kommunestyre vedtatt at de er
positive til bruk av bompenger for utbedring av E10 i kommunen.
På et seminar på i Tjeldsund tidligere i vår ble det informert om at det er
nedsatt en komite som skal sørge for utarbeiding av konseptvalgutredningen.
Næringslivet er oppfordret til å være aktive og gi innspill, og det ble oppfattet
slik at det sitter representanter for næringsforeningene i denne komiteen.
Lødingen kommune har søkt Team Lødingen og fått innvilget kr. 15 000,- for å
få utarbeidet et dokument som synliggjør fordeler med å utrede dagens trasè.
Dette dokumentet bør LNF få kopi av slik at vi kan bidra i prosessen. I tillegg
må LNF følge prosessen og påvirke til at den ikke stopper opp. LNF skal være
en positiv støtte og arbeide for samarbeid slik at alle løfter i samme retning.
Vedtak:
1. Det tas kontakt med Statens Vegvesen for å finne ut hvor langt prosessen er
kommet, hvem som sitter i denne komiteen, samt hvem som evt
representerer næringslivet.
2. Det tas kontakt med Ordfører i Lødingen kommune for å få et møte for å
diskutere prosessen videre, samt kopi av dokumentet slik at LNF kan være
en aktiv part.
3. Nytt styremøte i LNF skal vurderes, evt. skal prosessen man enes om på
nevnte møtet sendes ut pr mail og godkjennes.

19.3.10/11:

Vesterålens Næringslivssamarbeid
Randi informerte om prosessen hittil: det er kommet inn kr. 500000,- i
sponsormidler fra næringslivet i Vesterålen. Dette danner grunnlag for å få
utbetalt fra Partnerskapsmidler. Arbeidet med å få sponsormidler i Lødingen er
ikke kommet skikkelig i gang enda. På bakgrunn av tidligere erfaringer er det
en del skepsis til dette samarbeidet, og tiden er kanskje inne til å vise
samarbeidet gjennom konkrete handlinger.
Dagfinn informerte om et idèdugnadsmøtet der alle kommunene i Vesterålen
var invitert til å delta (Myhre 16. juni). Mange Prosjektideer fremkom, bl.a:
• Samarbeid mellom foreningene
• Rekruttering i regionen
• Markedsføring
Vedtak:
Prosess rundt arbeidet med å kontakte alternative sponsorer i Lødingen
fortsetter, samtidig som at det forberedes et informasjonsmøte der bl.a.
styreleder i VNS inviteres til å delta.

20.3.10/11:

Inntektsbaserte aktiviteter
Zalaris har oppfordret LNF til å være arrangør av et kurs som tar for seg
pensjonsordninger. LNF sendte ut en mail til alle medlemmer, men fikk ingen
respons. I ettertid har også andre tatt kontakt. Det blir ikke gjennomført noen
kurs før høsten 2010.

Det kan også være aktuelt å ha en temakveld i forbindelse med
Lødingendagene, samt finne inntektsbaserte aktiviteter i forbindelse med
Nisselørdag.
Vedtak:
Saken følges opp til høsten.
21.3.10/11:

Julelys i Lødingen
Mange medlemmer har etterspurt julelys i Lødingens ”gater”. LNF tar
utfordringen.
Vedtak:
1. Arbeidsgruppe: Gøril, Ann-Ingrid og Trond Viggo. De velger selv leder.
2. Gruppen skal kartlegge:
• hvilken belysning som er i dag
• hva som er mulig å gjøre, samt vurdere ”opptrappingsplan”.
• Mulige sponsorer.

22.3.10/11:

Evt. 2 saker under evt:
Turistinformasjon:
Styret i LNF er ikke fornøyd med at det ikke er turistinformasjon i Lødingen,
og mener at Landia burde fått muligheten til å vise at det er mulig å ha
turistinformasjonen her.
Vedtak:
Styreleder tar kontakt med daglig leder på Landia og diskuterer om det er
mulig å gjøre noe.
Rasteplasser i Lødingen kommune:
Det er få eller ingen gode rasteplasser i Lødingen kommune, og det bør
arbeides aktivt mot Statens Vegvesen/Mesta for å bedre situasjonen.
Vedtak:
Styret oppfordrer LA til å ta kontakt med rette instanser for å avklare
muligheter.

______________
Randi Normann
styreleder/sekretær

_____________
Trond Viggo Nilsen
nestleder

______________
Dagfinn Ribe
styremedlem

_________________
Ann-Ingrid Kanstad
styremedlem/kasserer

______________
Jan Heidegård
styremedlem

______________
Bjarte Juliussen
vara

_____________
Audny Strøm
vara

_______________
Gøril Normann
vara

