Lødingen Næringsforum

Lødingen.12.01.11

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag 11.01.11, kl 18.30-21.00. Lødingen Næringshage.
Til stede fra styret:

Forfall:

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

Styresaker:
40.7.10/11:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

41.7.10/11:

Orientering v/styreleder/runde rundt bordet
Faste møter m/rådmannen/ordfører: Hovedfokus på samferdsel og oppstart
kvu- utredning E10/E6. Andre saker: det skal være befaring i uke 3 der
representanter fra bl.a. justisdep. og Statsbygg deltar for å se nærmere på
muligheten for etabl av fengsel på Nes. Lødingen Havn: Møte i Bodø ang
LNG-gass. Kontrakt underskrevet. Arealbehov for aktivitet LNG,
døgnhvileplass og Pelagisk Inkubator skal sees nærmere på. Oppsummering
Nisselørdag og 5. juledag; Med fokus på muligheter.
Audny: Nordexpress etablerer omlasting Lofast- krysset. Bjarte ser nærmere på
saken.

42.7.10/11:

Oppfølgingssaker
Samarbeid med andre næringsforeninger:
Styreleder har hatt møte med Geir Jørgensen i HRNF der følgende ble
diskutert: fremtidige samarbeidsmuligheter/LNF medlemskap, samferdsel i
regionen. Det ble bl.a. understreket behov for et møte mellom Harstad Havn og
Lødingen Havn.
Samferdsel i region: Den etablerte arbeidsgruppen for Tysfjord, Hamarøy og
Lødingen er invitert til å være med i Referansegruppen for KVU. I tillegg skal

det være idedugnadsmøter knyttet til begge kvu der en representant fra
arbeidsgruppen kan delta.
Hjemmesiden LNF: Odd Myrlund oppdaterer siden i samarbeid med styreleder.
Nye medlemmer LNF: Vervet ca 10 nye medlemmer Vestbygd er neste
prioritet. Dagfinn tar kontakt med Ingar Walder og hører om vi kan komme på
besøk.
Lødingen Havn: Det vises til utsendt rapport ”Etablering av et interkommunalt
samarbeid i Ofotregionen”. Denne saken diskuteres med Havneleder og saken
presenteres på medlemsmøte.
Nisselørdag: Gjennomgang av Regnskap Nisselørdag v/Ann- Ingrid. ”Juleballslipp ga en inntekt på kr. 46 100,-. Arrangementet var vellykket og
tilbakemeldingene gode. Det vises for øvrig til ”Evaluering Nisselørdag” 2010.
Ballslipp under sommer-Lødingen. Komite: Odd, Dagfinn, Bjarte, Audny,
Steve.
Julelys: Gjennomgang av regnskap Julelys v/Ann Ingrid. Ny arbeidsgruppe
som jobber videre med dette: Ann- Ingrid, Trond Viggo. I tillegg tas saken opp
på årsmøtet.
5. juledag: Gjennomført med stor oppslutning, spesielt fra ungdom. Søkt om
dekning av kostnader i Team Lødingen. Vellykket arrangement.
43.7.10/11:

Samarbeid med Kulturkomiteen i Lødingen
Styreleder informerte om positivt møte med Kulturkomiteen i desember 2010.
Det er ingen tvil om at man kan samarbeide om flere av arrangementene som
LNF og kulturkomiteen har hver for seg ila året.
Vedtak:
Randi og Dagfinn diskuterer fortsettelsen av dette samarbeidet med
Kulturkomiteen.

44.7.10/11:

Informasjon om bosetting av flyktninger i Lødingen
Integrerningskonsulent Yngve Nyheim fortalte om de nye innbyggerne i
Lødingen. I løpet av de to årene i programmet skal de gjennom 2 ulike typer
praksis i arbeidslivet: De nye innbyggerne skal gjennomgå et
Introduksjonsprogram som skal bidra til en lettere og raskere integrering av
nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Deltakerne i programmet går
gjennom grunnleggende kvalifisering for arbeid og utdanning.
Språkpraksis: En del av norskopplæringa. En dag i uka er de i praksis i bedrift.
Ansvarlig: Voksenopplæringa.
Arbeidspraksis: Arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. NAV søker om
praksisplass for deltakeren. Kan være flere dager i uka.
Yngve sender mer informasjon som kan sendes ut til medlemsbedriftene.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering. LNF oppfordrer bedrifter å bidra til
integrering av denne gruppen i lokalsamfunnet, f.eks ved å tilby språk- eller
arbeidspraksisplass der det er mulig.

45.7.10/11:

Økonomi
Kort gjennomgang av den økonomiske situasjonen for LNF. ILA 2010 har
LNF hatt inntekt/tilskudd på ca kr.100 000,- i tillegg til medlemsavgiften. Dette
beløpet har bidratt til dekning av kostnader, spesielt i forbindelse med

Nisselørdag og Julelys. Helhetlig årsregnskap blir lagt frem på styremøtet før
årsmøtet.
46.7.10/11: Evt.
Ingen saker under evt.

______________
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

