Lødingen Næringsforum

Lødingen.19.10.11

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag 18.10.11, kl 18.00-20.00. Offersøy Feriesenter
Til stede fra styret:

Randi Normann- styreleder/sekretær, Ann- Ingrid Kanstad –
styremedlem/kasserer, Harald Myrland- styremedlem, Audny Strømstyremedlem, Bjørn Hegstad- vara (fra kl. 19.00), Dagfinn Ribe- vara.

Forfall:

Trond Viggo Nilsen- nestleder, Bjarte Juliussen- vara,

Styresaker:
31.6.11/12:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

32.6.11/12:

Orientering v/ styreleder/ runde rundt bordet
Styreleder informerte om utgivelse av næringslivsmagasin for å profilere VNS
og de lokale næringslivsforeningene. Budsjett til VNS er betydelig redusert, og
i verste fall kan støtte til næringsforeningene falle bort. Brev ang saken ble lagt
fram for styret.
Den nye Hjemmesiden ble presentert. Det mangler fremdeles en del, men den
skal være klar om kort tid.
Dagfinn informerte om seminaret på Sortland som Sortland Næringsforening
arrangerte. Viktig nettverksarena.
Harald informerte om at Zalaris skal få trainee.

33.6.11/12:

Gjennomgang av aktivitetsplan 2011, inkl. økonomi
Aktivitetsplanen for 2011 ble gjennomgått og diskutert, og spesielt nevnes:
• Samferdsel/KVU: Kontakt med Reidriftsnæringa i Kåringen.
Oppfordret dem til å sende et skriv til Statens Vegvesen.
• Nisselørdag: komiteen er godt i gang. Brygga Hotell er oppfordret til å
lage ”Nissefest”.
• Med fokus på muligheter 5. juledag: Brygga Hotell er informert og klar
til arrangementet. Ann- Ingrid informerte kort.
• Julelys: LA og Arne Gärtner er kontaktet og de skal sørge for at lysene
blir testet. Arbgruppen kontakter flere bedrifter og forsøker å få til lys i
minst et tre før Nisselørdag.
• Medlemsmøter: Vi har hatt 2 medlemsmøter høsten 2011 (inkl dagens).
Det blir ikke flere før jul. Etter jul er det ønskelig med et miniseminar
Vestbygd/Lødingen.
• Turistinformasjon: Idèmyldringsmøtet skal gjennomføres etter dagens
styremøte. Atle Andersen stiller fra Pelagisk Inkubator.

•

34.6.11/12:

Økonomi: vi har bra økonomi, men må ha fokus på inntekter slik at vi
kan opprettholde aktiviteten.

Prosjekt ”Finansiering daglig leder”
Det vises til tidligere saker ang å se nærmere på muligheten for å finne
finansiering til daglig leder i halv stilling i LNF. Det vises også til søknad sendt
til Lødingen kommune våren 2011. Søknad om økonomisk støtte ble avslått i
Næringsstyret LNF er den eneste foreningen i Vesterålen som ikke har betalt
leder. Alle medlemmer relatert til LNF ble erklært inhabile.
Vedtak:
Styret tar orientering til etterretning. Styreleder ber om et møte med den
politiske ledelsen i Lødingen kommune. Formannskapet og Rådmannen
inviteres på et møte med styret i LNF.

35.6.11/12:

”Lødingenpatriotan”- ambassadørene våre
Det vises til mail datert 04.10.11 fra Lødingenpatriotan v/Martin Myrlund. Det
er positivt med patrioter utenfor Lødingen.
Vedtak:
Det er positivt for Lødingen at vi har ambassadører som er med på å
synliggjøre og snakke positivt om stedet. LNF sponser med kr. 2000,- og håper
på et fortsatt godt samarbeid ved div arrangementer.

36.6.11/12:

Evt.
Nisselørdag.
Vedtak:
Nissegodter til barna sponses av LNF. Musikkforeningen holder nisser.
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