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Lødingen 34.æ.2012

PROTOKOLL F'RA ORDIN,{R GENERALF'ORSAMLING I LØDINGEN
N,{,RINGSFORUM 29.03.12.

1. Godkjenning av innkalling
Innkalling til generalforsamling av 15.03.12 ble enstemmig godkjent.

16 medlemmer var representert. Se vedlagt oversikt. Generalforsamlingen var dermed
beslutningsdyktig.

2.Yalg av møteleder
Som møteleder ble Randi Normann valgt.

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Til å undertegne protokollen ble Bjarte Juliussen og Einar Kanstad valgt.

4. Foreningens årsberetning
Styrets arsberetningfor 2011 ble gjennomgått av styreleder.

Vedtak:
Framløgt årsberetning for 2 0 1 I godkj ennes.

5. Foreningens regnskap
Ann-Ingrid K. Erikstad presenterte årsregnskap 2011.

Vedtak:
Framlagt årsregnskøp for 2 0 1 I godkj ennes.

6. Valg
Randi Normann har signalisert til valgkomiteen at hun ønsker å trekke seg som styreleder.
Valgkomiteen hadde ikke funnet forslag til ny styreleder. Styreleder skal velges av
generalforsamlingen. Audny Strøm hadde et år igien, men ønsket å trekke seg. Ann - Ingrid
Kanstad og Audny Strøm kom med fulgende benkeforslag: Randi Normann velges som

styreleder 1 år til. Randi Normann signaliserte at hun kunne fortsette inntil videre.

Følgende forslag til styre ble presentert:

Styreleder (sekretær) :

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Varamedl 1:

Yararnedl2:
Varamedl3:

Randi Normann
Atle Andersen
Andrea Rinø
Harald Myrland
Trond Are Fenes

Ann Ingdd Kanstad
Viggo Martinussen
Bjørn Hegstad

Gjenvelges for 1ar
Velges far 2 åtr

Velges for 2 år
(l ar igten)
Velges for 2 år

Velges for 1år

Velges for 1 år
Velges for 1år



Valg av revisor:

Vale av valekomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Bjøm Zakariassen

Trond Viggo Nilsen
Audny Strøm
Einar Kanstad

Velges for 1 år

Velges
Velges
Velges

for 1 år
lor 1 år
for 1 år

Vedtak:
Alle valgt med akklamasjon.

T.Innkomne saker
Det var kommet inn 2 saker ved fristens utløp, fra styret i Lødingen Næringsforum:

A. Finansiering av daglig leder (1/2 stilling) i Lødingen Næringsforum (oppfølging
av sak fra generalforsamling 2011).

Det vises til generalforsamling 201lang samme sak, prosjektplan m/vedlegg, samt vedtak fra
Lødingen kommune høsten 20ll angfinansiering der det fremkommer at LK ikke ønsker å

være med på finansiering av % stilling daglig leder LNF. Styreleder informerte også om
arbeid med å finne alternative løsninger. I tillegg ble det informert om uformelle samtaler med

næringslivet i Lødingen med signal om at det er ønske og vilje om at næringslivet er med på å

sponse stillingen.

Vedtak:
Styret i Lødingen Næringsforumfortsetter arbeidet med åfinne en løsningfor finansiering av

% stilling i Lødingen Næringsforum.

B. KVU 810 - Høringsuttalelse.
Styreleder viste til LNF's hjemmeside under <<Ressurser> der det ligger notater/rapporter ang

saken. I tillegg vises det til tidligere møter osv der saken har vært diskutert. Arbeidsgruppen
har i samarbeid med Lødingen kommune fulgt prosess rundt KVU. Styreleder informerte om

arbeidet som er gjort i denne saken.

Vedtak:
Styret i Lødingen Næringsforum arbeidet med åfinne den beste løsningfor høringsuttølelse
KVU 810 i et nært samarbeid med Lødingen kommune.

Etter Generalforsamlingen ble det informert om:
o LovePetro v/ I Lise Dahl.

Lødingen den 30.
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