Lødingen Næringsforum

Lødingen.14.04.11

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag12.04.11, kl 18.00-20.00. Offersøy Feriesenter
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, Trond Viggo Nilsen- nestleder
Ann- Ingrid Kanstad – styremedlem/kasserer, Audny Strømstyremedlem, Harald Myrland – styremedlem, Bjarte Juliussen- vara,
Dagfinn Ribe- vara, Bjørn Hegstad- vara.

Forfall:

Ingen

Styresaker:
09.2.11/12:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

10.2.11/12:

Orientering v/ styreleder/ runde rundt bordet
Ingen runde rundt bordet pga dårlig tid. Styreleder informerte kort om brev fra
ordfører Vibeke Tveit ang. stenging av barnehage i juli. Kort info om økonomi.

11.2.11/12:

Kort gjennomgang av aktivitetsplan 2011
Aktivitetsplanen for 2011 ble gjennomgått og diskutert. Spesielt nevnes akt
1/11: det er utarbeidet søknad til Team Lødingen. Budsjett (vedlegg til søknad)
ble gjennomgått og diskutert. Den viktigste aktiviteten har vært forberedelse til
møte i Vestbygda 12.04.11 (akt 4/11).
Vedtak:
Styret ber arbeidsgruppen ferdigstille framlagt forslag til søkand til Team
Lødingen. Søknaden sendes ut til styret for elektronisk behandling.

12.2.11/12:

Prosess strategi- og handlingsplan Lødingen kommune
Styreleder informerte om oppfordring fra ordfører Vibeke Tveit om å komme
med innspill til hvordan prosess rundt utarbeiding av strategi- og handlingsplan
for Lødingen kommune skal gjennomføres. Styreleder viste til tidligere
prosesser rundt utarbeiding av strategi- og handlingsplan (t.o.m 2009) ledet av
tidligere næringskonsulent Paal Magnus Solvang der næringslivet ble invitert
til møter der innholdet i strategi- og handlingsplanen var tema. På denne måten
ble næringslivet inkludert i prosessen, og dermed ”medeiere” av produktet. I
tillegg til disse møtene viser Idedugnadsmøtet som Lødingen Høyre tok
initiativ til i april 2011 at Lødingens befolkning ønsker å engasjere seg. Styret
diskuterte saken og kom frem til følgende

Vedtak:
Styret i LNF oppfordrer til at tidligere prosess rundt utarbeiding av Strategiog Handlingsplan opprettholdes. Planens omfang må vurderes og utforming
være slik at den kan oppdateres på en enkel måte. Rullering bør skje hvert år.
13.2.11/12:

Sparebank1 Nord-Norge. Kontanter (uttak/levering)
Bjarte informerte om Sparebank 1 N-N fremtidige strategi når det gjelder
nedlegging av minibanker, samt sløyfe muligheten for å ta ut og betale inn
kontanter ved bankens enheter.
Vedtak:
Styret oppfordrer Vesterålen Regionråd til å ta opp saken slik Midt Troms
Regionråde har gjort i sin sak 21/11. Styreleder utformer i samarbeid med
Bjarte et notat som sendes Vesterålen Regionråd.

14.2.11/12:

Turistinformasjon 2011
Det vises til tidligere saker i LNF der denne saken har vært diskutert. Det var
ikke turistinformasjon i 2010, og en kjenner ikke til at det har vært gjort noe for
på få åpnet turistinformasjon i 2011. Styret mener imidlertid at dette er viktig
for Lødingen og regionen.
Vedtak:
Styret vurderer at det er for sent i år for etablering av turistinformasjon for
2011, men det må snarest mulig settes ned ei gruppe bestående av
representanter fra reiselivet som arbeider med saken. LNF setter saken på
aktivitetsplanen.

15.2.11/12:

Evt. 1 sak under evt.
Organisering av næringsarbeidet i Lødingen
Det vises til utdelt notat som Dagfinn utarbeidet. Dagfinn informerte om
formannskapsmøtet og vedtak gjort i forbindelse organisering av
næringsarbeidet.
Vedtak:
Fremlagte notat med foreslåtte endringer sendes varaordfører Kurt Olsen med
kopi til formannskapet..

Etter styremøtet var det åpent møte med Vestbygdas innbyggere, se eget notat.
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