Lødingen Næringsforum

Lødingen.06.10.10

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag 05.10.10, kl 19.00-21.00. Møterom Lødingen Innovasjon AS.
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, -, Dagfinn Ribe- styremedlem,
Ann- Ingrid Kanstad - styremedlem, Gøril Normann- vara, Bjarte
Juliussen- vara, Audny Strøm- vara

Forfall:

Trond Viggo Nilsen- nestleder, Jan Heidegård- styremedlem,

Styresaker:
32.5.10/11:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

33.5.10/11:

Orientering v/styreleder/runde rundt bordet
Møter i Team Lødingen: Neste møte 26.10.10.
Faste møter m/Rådmannen/ordfører: Etablert faste møter med ordfører. Neste
skritt blir å samkjøre møter med ordfører/rådmannen. Spesiell fokus på
samferdsel.

34.5.10/11:

Oppfølgingssaker
Lødingen kommunes hjemmeside: det vises til tidligere sak ang Lødingens
satsing på hytter. Det er ikke gjort noen endring på linker.
Hjemmesiden LNF: Det arbeides med saken.
Hamnbakken: Saken ikke prioritert grunnet underbemanning teknisk etat.
Nye medlemmer LNF: Sendt ut ca. 60 brev i kommunen, ekskl Vestbygd. Skal
sendes ut når lista er klar.
Lødingen Havn: Vi har ikke hørt noe fra Narvik ang. forprosjektet som
Lødingen kommune er med i. Eiermøte når konklusjonen er klar.
Nisselørdag: Arbeidsgruppa består av Ann- Ingrid, Audny, Dagmar og Toril.
LIAS v/ Atle Andersen kaller inn til første møte. Planleggingen er i gang.
Julelys: Det er skrevet forslag til sponsorbrev som skal sendes ut til bedrifter
og tatt kontakt med Harstad (HRNF) for å sjekke priser etc (Generalhagen).
Sannsynligvis blir det lys i Lødingen Næringshage i år. Alleen v/LA er fredet
og vi må undersøke om det er mulig å ha lys der.

5. juledag: Planleggingen er i gang. Fokus på lærlingebedrifter og
tilbakestrømmere.
Lødingen- kortet: ingen endring.
35.5..10/11:

Samferdsel i regionen
Det vises til tidligere saker ang samferdsel. Det har vært en del møter med
Ordfører der bl.a. felles uttalelse fra de 4 regionrådene har vært diskutert. Det
blir viktig å følge prosess rundt KVU i tiden fremover. Styreleder har vært i
kontakt med Statens Vegvesen, men prosess rundt KVU er så vidt i gang. Ny
kontakt i slutten av måneden. Styreleder følger opp.
Dato for møte med Tysfjord og Hamarøy kommuner er satt til 3. november.
Agenda for møtet er ikke fastsatt, men samferdsel og ”nord/sør-aksen blir
hovedsak. I tillegg bør vegpakke Tjeldsund presenteres..
Det skal være ”vegfest” i Lødingen lørdag 9. oktober for å markere
ferdigstilling fergekai og veien inn til Lødingen, samt asfaltering av Vestbygd.
Det bør være 2 representanter fra LNF til stede.
Vedtak:
1. LNF skal ha en egen veggruppe som arbeider med samferdsel. Gruppa skal
bestå av: Bjarte Juliussen, Dagfinn Ribe, Audny/Steve Strøm og Randi
Normann. I tillegg tar Bjarte kontakt med Bjørn Hegstad for mulig
deltakelse. Veggruppa skal bl.a. følge med prosess rundt KVU, utarbeide
uttalelser, sørge for synliggjøring av ”Vegpakke Tjeldsund”.
2. Følgende skal delta på møtet med Tysfjord og Hamarøy: Randi, Vibeke
Tveit, Steve Strøm og Bjørn Hegstad. Møtet avholdes hos Steve Strøm.
3. Audny og Ann- Ingrid deltar på vegfesten. Ann- Ingrid overrekker blomster
til Torbjørn Naimak og Mai Valle.

36.5..10/11:

Samarbeid med andre næringsforeninger
12. oktober skal det være et strategimøte på Sortland i regi av Vesterålens
Næringslivssamarbeid. Flere bedrifter fra Lødingen er invitert til å være med,
og foreløpig ha 2 bedrifter takket ja. I tillegg vil Dagfinn Ribe og Randi
Normann stille på møtet. Dette kan være med på å danne grunnlaget for den
videre diskusjonen som det er nødvendig å ha i LNF i forhold til fremtidig
samarbeidspartnere.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

37.5.10/11:

Evt. 2 saker under evt.
Nissegodter:
Randi Standal har på vegne av skolekorpset søkt om å få dekt kr. 3000,- til
nissegodt, se utsendt mail fra Standal datert 01.10.10.
Vedtak:
1. LNF dekker utgifter til godteposer til tenning av julegranen med inntil kr.
3000,- i 2010.
2. LNF forutsetter at innkjøpene gjøres i Lødingen kommune.
3. LNF oppfordrer Lødingen Skolekorps til å bidra til å finne nisser til
nisselørdag..

Medlemsmøter:
Dersom det ikke blir medlemsmøte i forbindelse med prosjekt Havnesamarbeid
Ofoten, må vi gjennomføre et medlemsmøte ila november.

______________
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

