Lødingen Næringsforum

Lødingen 18.01.12

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag 19.01.12, kl. 18.30-21.00. Møterom KK Norge v/ Trond-Viggo Nilsen
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, Trond Viggo Nilsen- nestleder
Ann- Ingrid Kanstad – styremedlem/kasserer, Harald Myrlandstyremedlem, Bjørn Hegstad- vara, Bjarte Juliussen- vara, Dagfinn
Ribe- vara.

Forfall:

Audny Strøm- styremedlem.

Styresaker:
37.7.11/12:

Godkjenning av protokoll
Godkjent.

38.7.11/12:

Orientering v/ styreleder/ runde rundt bordet
Stikkord: Diskusjon om Lødingen Havn- flott at kommunen er engasjert og at
de har dialog med Fylkeskommunen. Ny Helikopterbase – er Lødingen et
alternativ? Zalaris fornøyd med rekrutteringen. Hotellkapasitet et problem.
Større fokus på forretningsstand? Nye butikker? Faste møter med
ordfører/varaordfører. Gjennomgangsboliger mangler i hele kommunen.
Bygdeutvalget har invitert seg til et møte med Rådmannen og Ordfører.
Representant fra LNF bør være med.
Trond Viggo informerte om GK Norge AS.

39.7.11/12:

Gjennomgang av aktivitetsplan 2011, inkl. økonomi
Aktivitetsplanen for 2011 ble gjennomgått og diskutert, og spesielt nevnes:
• Samferdsel/KVU: Ikke lagt på høring. Kontakt med Moen i dag,
bekrefter at saken ligger hos departementet. Møte i arbeidsgruppen
• Samarbeid/VNS: Det ble orientert om forrige møte i styringsgruppa
• Med fokus på muligheter 5. juledag: Ca 60 møtte -veldig bra!! For få
fra næringslivet. Flotte innlegg fra alle. Konseptet er kommet for å bli!!
• Nisselørdag: Mye jobbing, men vellykket. Åpningstider til butikkene
må vurderes. Ballslipp: stand på Sjømatfestivalen 2012. Laget
oppsummering/evaluering fra arr.
• Julelys: Ble ikke nye lys i år. Flere lenker ute av drift i Lødingen
Næringshage. Eget møte med forretningene for å diskutere saken må
vurderes.
• Vestbygd: vi trenger flere medlemmer. Vi bør være med på bl.a.
Kystdagene. LNF/bondelaget har stand med fokus på Vestbygd.

•

40.7.11/12:

Økonomi: vi har bra økonomi, men må ha fokus på inntekter slik at vi
kan opprettholde aktiviteten. Innbetaling fra Hamarøy, Tysfjord og
Lødingen følges opp.

Prosjekt «reiseliv og turisme i Lødingen kommune»
Det vises til utsendt prosjektplan, der bl.a. finansieringsplan fremkommer.
Forslag: Ta kontakt med ferga og ha bilder som viser Lødingen.
Vedtak:
Lødingen Næringsforum støtter prosjektet med kr. 5000,-.

41.7.11/12:

LNF møter Formannskapet 19. januar 2012
Bakgrunn: LNF har invitert seg selv og fått innbydelse 19.januar 2012.
Stikkord:
 Presentasjon av LNF
 Foreslå organisering av næringsarbeidet.
 Førstelinjetjenesten
 Boligutvikling

42.7.11/12:

Årsmøte i Lødingen Næringsforum
Ann-Ingrid er borte mellom 20. og 5. mars.
Medlemsbedrifter melder inn saker. Viktig at medlemsmassen.
Invitere Rådmannen til temadelen.
Vedtak:
Styreleder finner dato for årsmøtet, finner tema og utarbeider årsmelding.

36.6.11/12:

Evt.
Mobildekning Vestbygd:
Det vises til utsendt mail fra Bygdutvalget V/ Heidi Rinø ang mobildekning i
Vestbygd.
Vedtak:
LNF og Bygdeutvalget ser på saken i samarbeid.
Torsdag 2. februar: styret har årets sosiale samvær m/middag.
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