Lødingen Næringsforum
Lødingen.23.03.2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTET
Torsdag 23.03.10, kl 19.00-21.00. Møterom Lødingen Innovasjon AS.
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, - Trond Viggo Nilsen
styremedlem, Dagfinn Ribe- styremedlem, Jan Heidegårdstyremedlem, Ann- Ingrid Kanstad - styremedlem,
Audny Strøm vara, Bjarte Juliussen- vara

Forfall:

Gøril Normann- vara
Anne Myrlund (tidligere kasserer) var med på styremøtet for å
overlevere kasserer- vervet.

Styresaker:
01.1.10/11:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

02.1.10/11:

Konstituering av styret
Det nye styret konstituerte seg og valg av nestleder og kasserer ble som følger:
Trond Viggo Nilsen: Nestleder
Ann Ingrid Kanstad: Kasserer

03.1.10/11:

Orientering v/styreleder/runde rundt bordet
Etablering av fengsel i Lødingen: det ble gjennomført et ”Fengselsmøte”
mandag 22.3.10 i Lødingen der flere politikere deltok. Dette møtet var meget
positivt, og forventes fulgt opp.
Forstudie i samarbeid med Narvik Havn: Styreleder i LNF er med i
referansegruppen og blir holdt oppdatert. Det skal gjennomføres en studietur til
Kristiansund som Paal M. Solvang skal delta på. Han vil rapportere til
styreleder i LNF.
Utbedring av E10: Bjarte Juliussen informerte om E10 på generelt grunnlag, og
delte ut et avisinnlegg fra Vesterålen. Dette er en viktig sak for styret i LNF å
følge opp, og bør diskuteres med Rådmannen. Det oppfordres til å sette ned ei
arbeidsgruppe eller etablere er prosjekt som har fokus på arbeidet rundt E10.
Det bør også tas direktekontakt med Naimak i Statens Vegvesen.
Vedtak:
Randi og Bjarte utarbeider en uttalelse som sendes til ordfører og rådmannen,
der man bl.a. ber om et møte med ordfører og rådmann.

04.1.10/11:

Økonomi
Anne Myrlund var med under denne saken og informerte om arbeidet som er
gjort som kasserer.
Vedtak:
Ann- Ingrid overtar som kasserer under opplæring av Anne. Styreleder lager
forslag til aktivitetsplan til neste styremøte.

05.1.10/11:

Næringslivssamarbeid i regionen
Dagfinn og Randi informerte om status Vesterålen Næringslivssamarbeid.
Randi er med i Styringsgruppen med Dagfinn som vara.
Vedtak:
Informasjon tas til orientering

06.1.10/11:

Med fokus på muligheter
”Med fokus på muligheter” som ble gjennomført 5. juledag ble en stor suksess,
ikke minst takket være Bodil Kanstad, Martin Myrlund og Bjørn- Aage
Henriksen gjorde en kjempeinnsats under arrangementet. De fortjener en liten
oppmerksomhet.
Vedtak:
Alle får tildelt Lødingenkortet på kr. 150,- og ei gul rose i forbindelse med at
de er på besøk i Lødingen i påsken..

07.1.10/11:

Aktivitetsplan 2010
Saken ble utsatt til neste styremøte

08/1.10/11:

Turistinformasjon
Det er ikke funnet noen løsning på hvor turistinformasjonen bør ligge i år. Det
er ønskelig at turistinformasjonen ligger i sentrum, men fergekaia kan være et
godt alternativ,
Vedtak:
Jan snakker med Geir Ellingsen om mulige alternative løsninger i deres
lokaler. Esso og Brygga Hotell kan også være et alternativ.

09.1.10/11

Evt. 2 saker under evt:
Vox : et prosjekt som Harstadregionens Næringsforening har etablert. Narvik,
Skånland og Lødingen er invitert til å delta.
Vedtak:
Styreleder følger opp saken.
Møteplan 2010:
Vedtak:
Styremøte i LNF skal i utgangspunktet gjennomføres siste tirsdag i hver måned,
unntatt feriemåneden juli.

Saker til neste møte:
• Lødingenkortet
• Julelys
• Arr som gir inntekt (næring og kultur)
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