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PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF 
Tirsdag 27.4.10, kl 19.00-21.00. Møterom Lødingen Innovasjon AS. 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, - Trond Viggo Nilsen nestleder, 

Dagfinn Ribe- styremedlem, Jan Heidegård- styremedlem, Ann- Ingrid 
Kanstad - styremedlem, Gøril Normann- vara, Bjarte Juliussen- vara 

I tillegg møtte Bjørn Zakariassen til sak 11.2. ”Lødingen kommunes hjemmeside” 
Forfall:   Audny Strøm- vara  
 
Styresaker: 
 
10.2.10/11: Godkjenning av protokoll  

Godkjent 
 

11.2.10/11: Lødingen kommunes hjemmeside  
Lødingen kommune satser som ”Hytte- og fritidskommune”. På Lødingen 
kommunes hjemmeside (”Hus eller fritidsbolig i Lødingen”) 
er det lagt linker til bedrifter som har mulighet for å selge hyttetomter i 
Lødingen kommune.  Noen av disse linkene viser i tillegg produkt-/ 
varespekteret. I utgangspunktet bør alle bedrifter i Lødingen som kan tilby 
varer og tjenester til hytteetablerere kunne legge inn en link. Hvordan kan vi i 
samarbeid med kommunen finne en god løsning på dette? 
 
Vedtak. 

Randi og Dagfinn tar kontakt med kommunen v/rådmannen og diskuterer saken 

med formål å finne en tilfredsstillende løsning. 

 
12.2.10/11: Orientering v/styreleder/runde rundt bordet 

Team Lødingen: Nina Zakariassen har sagt ja til å sitte i styret i Team L. 
 
Faste møter med Rådmannen: På neste møte med rådmannen skal bl.a.følgende 
saker tas opp: Hjemmesiden til Lødingen kommune, enveiskjøring i 
Hamnbakken, prosess ”utbedring av E10”. 
 
Vesterålens Næringssamarbeid: Dagfinn og Randi informerte om mail som skal 
sendes ut til aktuelle sponsorbedrifter i Lødingen. Styret foreslo bedrifter 
utover de som allerede er registrert. 
 
Hjemmesiden LNF: Det er tidligere vedtatt at det skal gjøres endringer på 
hjemmesiden, men det har ikke vært kapasitet til å gjøre noe med dette til nå. 
Ann-Ingrid og Randi tar kontakt med Odd Myrlund snarest. 
 
Utbedring av E10: Det vises til tidligere diskusjoner i styret i denne saken, 
samt utsendt brev til politiske ledere i kommunen. Bjarte og Randi har hatt 



møte med Ordfører og Rådmann i Lødingen kommune der bl.a. ”Kåringen som 
flaskehals” ble diskutert. Partene ble enige om en felles strategi som skal sørge 
for at saken blir tatt opp på kommunestyret som prinsippsak. Bjarte og Randi 
har fulgt saken og det gjenstår å se hva politikerne velger å gjøre. 
 

13.2.10/11: Økonomi- og aktivitetsplan 
Randi presenterte forslag til aktivitetsplan for 2010. Forslaget ble gjennomgått 
og nødvendige endringer gjort. 
 
Vedtak: 

Aktivitetsplan 2010 datert 270.4.10 vedtas. Planen skal evalueres kontinuerlig. 

 
14.2.10/11: Evt. 5 saker under evt: 

Arrangement i Lødingen: Det vises til utsendt mail 21.4.10 fra  Tekna i Narvik 
som planlegger et arrangement på ettermiddag/kveld den 22 november (evt 23 
november) omkring oljevirksomhet i Nord-Norge/Lofoten. De ønsker å høre 
om det er mulig å arrangere noe i Lødingen. Randi tar kontakt med Knut 

Blengsli og hører om det er mulig å bruke kinolokalene til dette. Det 

informeres til Tekna om mulighetene i Lødingen. 
   

Enveiskjøring i Hamnbakken: LNF har fått henvedelse fra butikker om å gjøre 
noe for å få endret enveiskjøringen i Hamnbakken.Det har tidligere vært sendt 
brev til kommunen fra LNF ang denne saken, men vi har ikke fått noen 
respons/tilbakemelding. Saken tas opp med Rådmannen på neste møte. 

 
Lødingen-kortet: saken har tidligere vært diskutert i styret, men man har ikke 
funnet noen god løsning. Jan tar kontakt med banken og ber om en orientering 

om mulige alternative løsninger når det gjelder Lødingen-kortet. 
 

Turistinformasjon: Landia har søkt om å få ha turistinformasjonen i 2010, men 
fått avslag fra Team Lødingen. Styreleder tar ny kontakt m/Team Lødingen for 

å avklare evt. misforståelser i denne saken. 

 
Nye medlemmer:  
Gøril kontakter Kjell ang brev til medlemmer (skrevet tidligere) 

Ann- Ingrid og Randi ser nærmere på vervingsalternativer 

Randi skaffer siste oppdaterte liste over bedrifter i Lødingen. 

Jan ber om tilbud på oblater (uten årstall). 

 

Saker til neste styremøte: Inntektsbasert aktivitet (kurs/seminaretc)julelys, 
oppfølgingssaker som E10, Hamnbakken, nye medlemmer. 

 
______________   _____________  ______________ 
Randi Normann   Tron Viggo Nilsen  Dagfinn Ribe 
styreleder/sekretær   nestleder   styremedlem   
 
_________________   ______________  ______________  
Ann-Ingrid Kanstad   Jan Heidegård   Bjarte Juliussen 
styremedlem/kasserer   styremedlem   vara 
 
_____________   _______________ 
Audny Strøm    Gøril Normann  
vara     vara        
 


