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          Lødingen 11.08.11 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF 
Tirsdag 09.08.11, kl 18.00-19.45. Lødingen Næringshage 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, Harald Myrland- styremedlem, 

Audny Strøm- styremedlem, Bjarte Juliussen- vara,  
 
Forfall:  Trond Viggo Nilsen- nestleder, Ann- Ingrid Kanstad – 

styremedlem/kasserer, Dagfinn Ribe- vara, Bjørn Hegstad- vara. 
 
Andre:   Atle Andersen, Steve Strøm (fra arbeidsgruppe for samferdsel) 
 
Styret ble innkalt for å diskutere/behandle ”uttalelse om KVU E10 og E6 fra næringslivet i 
midtre Hålogaland – forslag fra prosjektgruppen”. Ingen andre saker ble behandlet. 
 
Styresaker: 
 
23.4.11/12: Uttalelse om KVU E10 og E6 fra næringslivet i midtre Hålogaland – 

forslag fra prosjektgruppen (for det regional næringslivssamarbeidet i 
Hålogaland).  

 
 Det vises til utsendt dokument ” Uttalelse om KVU E10 og E6 fra næringslivet 

i midtre Hålogaland – forslag fra prosjektgruppen”. 
 Innholdet i dokumentet ble diskutert, og styret etterspurte mandat og prosess 

rundt prosjektet så langt. Styret mener denne saken og valgt fremgangsmåte 
gjør prosess rundt et evt fremtidig samarbeid med Vesterålen enda mer 
utfordrende. 
Følgende vedtak ble gjort: 

   

Vedtak: 

1. Styret i LNF kan ikke slutte seg til ”Uttalelse om KVU E10 og E6 fra 

næringslivet i midtre Hålogaland – forslag fra prosjektgruppen”. Det vises 

til samarbeid med kommunene Hamarøy og Tysfjord i denne saken, og 
utarbeidet rapport ”Fremtidig E6 og E10 sett fra Hamarøy- Tysfjord- 

Lødingen, samt styrets notat ”KVU E10/rv 85 Evenes – Sortland, 

merknader til presentasjon som ble gitt til politisk samrådsgruppe 20.mai 

2011”. Styrets ståsted i denne saken fremkommer i begge disse 

dokumentene. 

2. Ovenfornevnte rapport og notat i vedtakets pkt 1 sendes umiddelbart som 

foreløpig svar med kopi til prosjektgruppes deltakere. Prioritet 1;Kåringen 

skal fremheves. 

3. Styreleder gjør nødvendige undersøkelser for å avklare mandat i prosjektet, 

samt prosess hittil. 



4. Styreleder utarbeider en utvidet begrunnelse innen 17. august i samarbeid 

med Atle Andersen, Lødingen Innovasjon AS. 

5. Styreleder gis fullmakt til å vurdere oppdraget innen en øvre ramme på kr. 

10 000,-. 

 
______________   _____________  ______________ 
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   


