Lødingen Næringsforum

Lødingen.01.09.10

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag 31.08.10, kl 19.00-21.00. Møterom Transportør Steve Strøm AS.
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, -, Dagfinn Ribe- styremedlem,
Ann- Ingrid Kanstad - styremedlem, Jan Heidegård- styremedlem,
Bjarte Juliussen- vara, Audny Strøm- vara

Forfall:

Trond Viggo Nilsen- nestleder, Gøril Normann- vara

Styresaker:
23.4.10/11:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

24.4.10/11:

Orientering v/styreleder/runde rundt bordet
Møter i Team Lødingen: ingen aktivitet siden sist.
Faste møter m/Rådmannen/ordfører: Lite aktivitet grunnet ferie. 2 møter med
ordfører ang samferdsel, se sak 26.4.

25.4.10/11:

Oppfølgingssaker
Lødingen kommunes hjemmeside: Det vises til tidligere sak ang. Lødingen
kommunes satsing på fritidsboliger, og kommunens linker til noen bedrifters
hjemmeside i denne forbindelse. Det er ikke gjort noen endring på LK`s
hjemmeside.
Hjemmesiden LNF: Det arbeides med saken. Oppsigelse av avtalen.
Hamnbakken: Saken ikke prioritert grunnet underbemanning teknisk etat.
Nye medlemmer LNF: Vi har mottatt adresseliste over bedrifter fra
Brønnøysundregisteret, samt utarbeidet et brev (presentert på møtet) som skal
sendes ut sammen med faktura.
Lødingen- kortet: Jan har hatt kontakt med banken, men har ikke fått
tilbakemelding.

26.4.10/11:

Samferdsel i regionen
Det vises til tidligere saker ang samferdsel. Ordfører og styreleder i LNF sendte
ut et brev ang. E10- med Kåringen som flaskehals. Kopi av dette brevet ble
sendt styret. Styreleder har også hatt kontakt med Statens Vegvesen for å få en
mulighet for innsyn i prosessen rundt KVU. Det har også vært møter
m/ordfører for å diskutere strategi rundt KVU etc.
Randi (LNF), Dagfinn (politiker) og Bjørn Hegstad (politiker) representerte
Lødingen kommune på et samferdselsseminar på Hamarøy som May Valle
hadde tatt initiativ til. Naimak fra Statens Vegvesen var også til stede. Veldig

positivt å få kontakt den veien. Det ble uttrykt ønske om oppfølgingsmøter med
Hamarøy og Tysfjord kommuner. Fra oss i Lødingen ble bl.a. Lødingens
beliggenhet i forhold til å tenke Nord- Sør/Øst- Vest understreket, i tillegg til
Kåringen som flaskehals, prosess rundt KVU, samt ønske om å delta i denne
prosessen.
Vedtak:
1. Styreleder tar ny kontakt med Statens Vegvesen med formål å få ta del i
prosessen rundt KVU.
2. Det tas initiativ til felles strategisamling med Hamarøy og Tysfjord
kommuner.
27.4.10/11:

Samarbeid med andre næringsforeninger
Samarbeidet med Vesterålen utvikler seg positivt, og Dagfinn har i hovedsak
fulgt opp dette arbeidet. Det er likevel viktig å være bevisst på mulige
interessekonflikter, spesielt nevnes samferdsel. I tillegg til å ha et samarbeid
mot Vesterålen er det viktig å kunne opprettholde og ivareta samarbeidet mot
Harstadregionens Næringsforening. Randi sitter i styret gjennom Lødingen
Innovasjons medlemskap, og en mulighet kan være at dette fortsetter.
Vedtak:
Styreleder tar kontakt med Geir Jørgensen i HRNF for å diskutere muligheter i
forhold til medlemskap i HRNF.

28.4.10/11:

Lødingen Havn
Det vises til tidligere saker ang forprosjekt sammen med Narvik Havn.
Styreleder i LNF er i ref. gruppen og ble invitert til å delta på en tur til
Kristiansund, der flere kommuner har gått sammen og etablert et IKS. Det
vises til utsendte mailer til styremedlemmene, samt informasjon på styremøtet.
Vedtak:
Orientering tas til etterretning. Det innkalles til ekstraordinært styremøte når
konklusjonen fra forprosjektet foreligger.

29.4.10/11:

Julelys i Lødingen
Arbeidet er i gang, og Ann- Ingrid delegerer oppgaver internt i arbeidsgruppen.
LNF har satt av kr. 10 000,- til ”Julelys i Lødingen” på aktivitetsplanen.

30.4.10/11:

Nisselørdag
Planlegging av det populære ”Nisselørdag” starter opp. Det er ønskelig å få
Atle Andersen som prosjektleder og den samme arbeidsgruppen som tidligere.
Aktuelle inntektsgivende konkurranser ble diskutert. Arbeidsgruppen jobber
videre med dette.
Vedtak:
Det sendes søknad til Team Lødingen om prosjektledelse.

31.4.10/11:

Evt. 3 saker under evt.
5. juledag:
Vi starter planleggingen og har en ny kveld ”med fokus på muligheter” 5.
juledag. Flere forslag ble diskutert og følges opp av Ann- Ingrid/Randi.
Mattilsynet Seminar:

Det vises til kontakt med mattilsynet ang ”Hygienepakken”. Jan ser nærmere
på saken og gjør en vurdering før vi tar ny kontakt.
Førstelinjetjenesten i Lødingen:
LNF har tidligere foreslått at førstelinjetjenesten legges til Lødingen
Innovasjon som har den nødvendige kompetansen i forhold til dette. Det tas ny
kontakt med Rådmannen for å få avklart hvor saken står.

______________
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

