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PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF 
Tirsdag 06.09.11, kl 18.30-21.00. Lødingen Næringshage 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, Ann- Ingrid Kanstad – 

styremedlem/kasserer, Audny Strøm- styremedlem, Bjarte Juliussen- 
vara, Dagfinn Ribe- vara.  

 
Forfall:  Trond Viggo Nilsen- nestleder, Harald Myrland- styremedlem, Bjørn 

Hegstad- vara. 
 
 
Styresaker: 
 
24.5.11/12: Godkjenning av protokoll  
  Godkjent 
 
25.5.11/12: Orientering v/ styreleder/ runde rundt bordet  
 Styreleder informerte om Hålogalandprosjektet, og møtet som var på 

Tjeldsundbrua. Det vises til Prosjektplan ”Næringsutvikling i Hålogaland på 
næringslivets premisser”, samt utsendt referat fra møtet. 
Audny informerte om positiv fremgang i ST Bilbygg AS.   

 
26.5.11/12: Gjennomgang av aktivitetsplan 2011, inkl. økonomi 
 Aktivitetsplanen for 2011 ble gjennomgått og diskutert, og spesielt nevnes: 

• Samferdsel. Det jobbes godt med KVU for E6 og E10. LNF har markert 
seg godt, spesielt når det gjelder Kåringen som flaskehals. Samarbeid 
med Hamarøy og Tysfjord har vært lærerikt og viktig. 

• Nisselørdag: skal gjennomføres som andre år.  

• Med fokus på utvikling 5. juledag: Ann- Ingrid informerte om planer 
for denne dagen. 

• Julelys: usikkert om vi har kapasitet til dette. 

• Medlemsmøter: vi skal forsøke å innføre medlemslunsjer med tema på 
Brygga Hotell. Neste styremøte avholdes i ved Ooofersøy Feriesenter 
18. oktober med etterfølgende medlemsmøte. 

• Turistinformasjon: Idèmyldringsmøte med Lødingen Innovasjon som 
samarbeidspartner. 

• Økonomi: vi har bra økonomi, men må ha fokus på inntekter slik at vi 
kan opprettholde aktiviteten. 

   
Vedtak: 

Arbeidsgrupper relatert til aktiviteter(fremkommer på aktivitetsplan) starter 

prosesser og holder styret orientert. 

 



27.5.11/12: ”Bli kjent” treff for næringslivet i Lødingen/Vestbygd 
 Ideen er å øke forståelse og kunnskap mellom Vestbygd og Lødingen sentrum. 

Saken ble diskutert og vi kom frem til at dette skal utsettes til februar 2012. 
     

28.5.11/12: Representanter til næringsstyret 
Det vises til tidligere vedtak i saken (sak 20.3.11/12). Kristen Skarpstrand har 
sagt at han ikke ønsker å være med pga dårlig tid. Jorunn Husjord har sagt at 
hun ønsker å være i næringsstyret, og har sagt seg villig til å finne en vara. 

    
  Vedtak: 

1. Følgende foreslås som representanter i næringsstyret: 

   Lødingen: Randi Normann, vara: Einar Kanstad (vedtatt tidligere). 

Lødingen Vestbygd: Jorun Husjord. 

2. Styreleder finner vara i samarbeid med Jorun Husjord. 

  

29.5.11/12: Lødingen som trafikknutepunkt.  
   Ole Nilsen var invitert for å orientere om Kåringen Næringsselskap. 

Det vises til presentasjon (vedlegg). 
 
 Vedtak: 

 1. Informasjon tas til orientering. 

 2. Ole Nilsen inviteres til å informere om prosjektet på neste medlemsmøte. 

 

30.5.11/12: Evt.  
 

 
 
 
 
 

______________   _____________  ______________ 
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   


