Lødingen Næringsforum

Lødingen.16.03.11

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I LNF
Tirsdag15.03.11, kl 18.30-21.00. Kontor Lødingen Næringshage.
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:
01.1.11/12:

Godkjenning av protokoll
Godkjent

02.1.11/12:

Konstituering av styret/ runde rundt bordet
Styret ble konstituert. Trond-Viggo Nilsen fortsetter som nestleder og AnnIngrid E. Kanstad fortsetter som kasserer.
Runde rundt bordet: kort om samferdsel, stenging av barnehagen (det er
utsendt brev til kommunen v/ordfører og rådmann) og besøk hos Øksnes
Næringsforening, bl.a. med formål å se hvordan de driver sin forening.

03.1.11/12:

Evaluering av årsmøte 2011
Hensikten med evalueringen er å ta med de signaler som kom på møtet, evt.
videreføre noe til et eget medlemsmøte. Det ble et godt årsmøte med gode
diskusjoner. Vi skal fortsatt ha sterk fokus på samferdsel, samt søke å bedre
kommunikasjon mellom næringsliv og kommune. Det skal oppfordres til
framsnakking.

04.1.11/12:

Aktivitetsplan 2011 m/spesiell fokus på arbeidsgrupper
Forslag til aktivitetsplan ble lagt frem og gjennomgått avstyreleder.
Vedtak:
Fremlagt aktivitetsplan datert 15.3.11 godtas med de endringer som ble gjort
på møtet.

05.1.11/12:

Strategi Vestbygda
Det vises til tidligere diskusjoner ang medlemsverving Vestbygda. Bjørn
Hegstad innledet med å informere om kontakt han har gjort mot bedrifter i
Vestbygda.

Vedtak:
Arbeidsgruppa (for aktivitet 4/11 i aktivitetsplan datert 15.03.11) tar initiativ
til dialogmøte med næringsliv og andre i Vestbygda så snart som mulig på
Offersøy Feriesenter. LNF skal ha styremøte i forkant av møtet.
06.1.11.12:

Medlemsmøter
Følgende tema kan være aktuell for medlemsmøter:
Samferdsel
Framsnakking/kommunikasjon
Hvilken rolle har Lødingen kommune i forhold til tilrettelegging for
næringslivet. Hvilke forventninger har næringslivet.
Informasjon fra Yngve Nyheim om de nye innbyggerne.
Vedtak:
Neste medlemsmøte: samferdsel. Forsøkes gjennomført i april.

07.1.11/12:

Møteplan 2011
Det lages ikke møteplan for 2011, men styret skal som hovedregel ha møte
hver 1. tirsdag i måneden, med unntak av juli.

08.1.11/12:

Evt.
1 sak under evt.:
Lødingen kommune som næringsutviklingskommune.
Styret i LNF har over en lengre periode registrert kommunens manglende fokus
på å ivareta næringslivets interesser, og at arbeidet PM Solvang gjorde ikke er
ivaretatt etter at han sluttet. Kommunale vedtak om å ha en tilbudsrunde på
dette arbeidet er ikke fulgt opp. Dette har LNF tatt opp med ordfører/rådmann
ved flere anledninger. Kommunen skal som tilrettelegger for næringslivet være
synlig og følge opp henvendelser på en god måte. LNF vil fortsette jobben for å
bedre kommunikasjon mot kommunen.
Vedtak:
Styreleder tar saken opp i neste møte i Team Lødingen 16.03.11.
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