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PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF 
Tirsdag 08.02.10, kl 18.30-21.00. Kontor Lødingen Næringshage. 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, Ann- Ingrid Kanstad - 

styremedlem, Jan Heidegård- styremedlem, Bjarte Juliussen- vara, 
Audny Strøm- vara  

Forfall:  Trond Viggo Nilsen- nestleder, Dagfinn Ribe- styremedlem, Gøril 
Normann- vara.   

 
 
Styresaker: 
 
48.8.10/11: Godkjenning av protokoll  
  Godkjent 
 
49.8.10/11: Orientering v/styreleder/runde rundt bordet  

Ingen orienteringssaker 
 

50.8.10/11: Oppfølgingssaker 
Samarbeid med andre næringsforeninger: 

Styreleder har bedt om tilbud på medlemskap fra HRNF, ihht tidligere vedtak. 
Samarbeid i regionen bør være egen sak på årsmøtet.  

  Lødingen Havn: Saken følges opp- Ønskes presentert på årsmøtet. 
 Samferdsel: Det etablerte samarbeidet med Hamarøy og Tysfjord kommuner 

fungerer bra og LNF har sekretariatsfunksjonen. I tillegg skal styreleder 
representere arbeidsgruppen på idedugnadsmøter, samt begge 
referansegruppene for KVU (E6 Hamarøy/Tysfjord og E10 Sortland/Stubba). 
Neste møte er satt til 22. februar. Det skal søkes om økonomisk støtte hos TFK. 
 

51.8.10/11: Årsmøte 2010 
Det vises til på forhånd utsendt skisse til årsmelding 2010, samt innkalling 
årsmøte 2011. Disse ble gjennomgått, diskutert og oppdatert. Det videre 
arbeidet ble fordelt mellom styremedlemmer med frist for tilbakemelding. Dato 
for årsmøte settes til 24. februar, alternativt 3. mars. Valg av dato avhenger 
bl.a. av om den passer for havneleder i Lødingen/havnedirektør i Narvik 
(presentasjon av havneprosjektet). Årsmøtet gjennomføres på møterom Brygga 
Hotell. 

 
  Vedtak: 

 Styreleder arrangerer årsmøte i tråd med det som er diskutert på dagens 

styremøte. 



   

52.8.10/11: Stenging av barnehager i ferietiden 
Jfr kommunestyrevedtak gjort i Lødingen kommunestyre 2010 har 
barnehagene i Lødingen kommune fellesferie i uke 29 og uke 30 (2 siste ukene 
i juli). Barnehagene er mao stengte disse ukene i 2011, og vi har fått signaler 
fra noen av våre medlemmer om at det kan være vanskelig å finne praktiske 
løsninger (barnepass, få ferie i dette tidsrommet etc). 

 
Lødingen Næringsforum sendte ut mail til sine medlemmer for å få en oversikt 
over hvor mange dette gjelder, og fikk svar fra 4 bedrifter om at til sammen 7 
familier vil kunne få problem. I tillegg ble det signalisert at Lødingen 
kommune ikke bør legge føringer både for familier og bedrifter i forhold til 
ferieavvikling. Det ble ikke gjort purring på denne mailen, men styret regner 
med at det er flere bedrifter blant medlemmene som opplever dette problemet. 

 
Vedtak: 

Styret ser at løsningen med å stenge barnehagen i disse ukene har en uheldig 

konsekvens for flere av våre medlemmer. Styreleder utarbeider forslag til 

uttalelse til kommunen v/rådmann og ordfører om å behandle saken på nytt.. 

 
 
53.8.10/11: Evt.  
 Vurdering av lønnet daglig leder. 
 Med bakgrunn i Lødingens beliggenhet, økt arbeidsmengde og behov for å 

være på forskjellige arenaer har det ved flere anledninger vært diskutert 
muligheten for å ansette egen daglig leder, eller andre alternative løsninger. 

  
 Vedtak: 

 Styret ber styreleder se nærmere på mulige finansieringskilder for en stilling i 

Lødingen Næringsforum. Stillingens størrelse diskuteres på et senere tidspunkt. 

Saken skal også diskuteres på årsmøtet. 

  
   

 
______________   _____________  ______________ 
Randi Normann   Trond 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        
 


