Steigen
Næringsforum
STYRETSÅRSMELDING 2017
Virksomhetens art
Steigen Næringsforum

ble stiftet 31. mars 2009 som en partipolitisk

det lokale næringslivet,

basert på medlemskap.

uavhengig interesseforening

Steigen Næringsforum

for

driver ikke egen

næri ngsvi rksom het.
Organisasjonen forurenser

ikke det ytre miljøet.

Under henvisning til årsregnskapetfor

2017 mener styret at forutsetningene

er til stede for videre

drift.

Styre og administrasjon
Styret har vært slik sammensatt

etter årsmøtet 16. februar 2017:

Styreleder: Åshild Movik
Styremedlemmer:
Varamedlemmer

Ståle Pettersen, Tom Sagnes, Mari Wattum og Bente Ludvigsen.
i rekkefølge: Wibeke Aasjord Juul, Michelle Hansen og Arnold Nilsen.

Foreningens administrasjon

ivaretas av styreleder. Styret har hatt 6 møter i 2017.

Medlemmer
I løpet av 2017 har vi fått 4 nye medlemmer.
medlemmer.
budsjettmålet

Alle medlemmene

2 medlemmer

har betalt kontingenten

(50) for medlemsrekrutteringen.

har meldt seg ut. Ved årets slutt har vi 41

for 2017. Dessverre nådde vi ikke

Styret vil fortsatt arbeide aktivt for å øke

medlemsantallet.

Virksomheten i 2017
Styret har definert organisasjonens virksomhet

på prinsipielt grunnlag og legger til grunn at

eventuelle saker som Steigen Næringsforum

ønsker å fronte for å påvirke må ha

næringslivsinteresse,

Det må være tydelig at det overordnede

direkte eller indirekte.

opplyse og drive påvirkning for at næringspolitikken

og rammebetingelsene

målet er å

på best mulig måte

støtter opp under drift og utvikling av det lokale næringslivet.
Styret legger disse sondringene til grunn når sak for sak vurderes.
Styret noterer med tilfredshet
Høringsuttalelser
9.3.2017

at vi i det store og hele er hørt, og at vår påvirkning har nyttet.

og innspill
Steigen kommunes utmeldelse fra Salten Regionråd.
Uttalelse til Steigen kommunestyre
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25.3.2017

Steigen kommunes awisning av deltakelse i DestinasjonsselskapSalten.
Uttalelse til Steigen kommunestyre

1.4.2017

Handlingsprogram 2018-2021 til RegionalTransportplan 2018-2029
«Fra kysttil marked»
Høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune

28.6.2017

Fremtidig hurtigbåttilbud i Nordland.
Høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune

31.10.2017

Statens Vegvesenshandlingsprogram 2018-2023(2029) til Nasjonal
Transportplan.
Høringsuttalelsejinnspill

til Nordland fylkeskommune

Næringslivsmøter og konferanser
19.4.2017

Næringslivsmøte i Feskbruke på Nordskot om fremtidige

hurtigbåtruter.

Flere sentrale politikere fra Steigen og Hamarøy deltok sammen med
bedriftsledere.

Høringsutkast til nytt samferdselskart

la grunnlaget for

innholdet i møtet.
Fra Nordland fylkeskommune

deltok fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik,

samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viset h samt rådgiver samferdsel Bjørnar
Klausen (ansvarlig for å behandle høringsuttalelsene

og delta i saks-

behandlingen fram til politisk beslutning).
19.6.2017

Næringslivsmøte i Kong Sigars Kro, Engeløya om rekruttering
Arbeidsrettede

markedstiltak v/NAV, Steigen-modellen

presentasjon av bedriftsundersøkelse
kompetansebehov
7.11.2017

v/Knut Hamsun vgs og

i Steigen om rekrutterings-

og

sto på programmet.

Næringslivsmøte i Kultursalen, Leinesfjord om boligbehovet
Boligbehovet ved økende næringsutvikling,

Samferdselskonferanse

i Steigen.

om Cermaqs rolle, om plan- og

byggemodne tomter samt om finansieringsmuligheter
12.12.2017

og kompetanse.

sto på programmet.

i Steigen Vertshus, Leinesfjord, hvor avdelingsdirektør

Kjell Skjerve fra Statens Vegvesen Nord var hovedinnleder.
innledninger fra flere næringslivsledere

Dessuten var det

med hovedfokus på samferdsels-

behovet, sett fra næringslivets side.
Styreleder har i tillegg hatt separate møter med aktører som er relevante samarbeidsparter
eller informasjonsbærere

for gjennomføring

av vår handlingsplan.

Bygdekinoen til Steigen
Vi konstaterer med tilfredshet at vi har lykkes med tiltaket å få Bygdekinoen til Steigen,
Det er Kulturskolen, Steigen kommune som inntil videre har tatt driftsansvaret, mot en underskuddsgaranti fra Steigen Næringsforum på kr 10.000,- for driften i 2018 og 2019. Dette er et viktig
bolysttiltak, som vi håper kan vise seg å gi økonomisk grunnlag for framtidig kinodrift i Steigen.
2

Steigen Næringsforum. Styrets årsmelding 2017.

Media. Kommunikasjon.
Steigen Næringsforum
egenproduserte

benytter

informasjon

nettsiden www.steigenforum.no

til medlemmene

og Facebook for vår

og den øvrige omverdenen,

i tillegg til epost til våre

medlemmer.
Lokalavisa NordSalten og Avisa Nordland blir invitert til alle våre åpne møter og konferanser og
tilstilles kopi av offentlige
Tiltak i handlingsplanen
Styret har gjennomført

uttalelser. Vi registrerer med tilfredshet

at vi har fått god mediedekning.

som har gitt lite engasjement
handlingsplanen

for 2017 så langt det har latt seg gjøre, men vil nevne

følgende tiltak som vi ikke har vært engasjert i gjennom året: Regionalt næringsforum

Salten, der det

ikke synes å ha vært noen felles aktivitet. Vårt tilbud til noen av bygdelagene og grendelagene om
medlemskap i Steigen Næringsforum

har ikke gitt resultat.

Økonomi
For 2017 inntektsførte vi medlemskontingent
kr 71.S00,- mot kr 39.2S0,- i 2016. Den betydelige
økningen er et resultat av vellykket medlemsrekruttering
høsten 2016. Samlede inntekter ble kr
77.043. Samlede driftskostnader ble kr 28.361,- mot kr 31.019,60 i 2016.
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på kr 48.682,- mot kr 8.247,40 i 2016.
Budsjettert resultat var kr 46.025,- for 2017.
Styret anbefaler overfor årsmøtet at overskuddet overføres til fri egenkapital, som dermed vil bli kr
87.774,02 pr. 31.12.2017. Foreningen har ikke gjeld.
Vi er ikke avgifts- eller skattepliktig, og har dermed heller ikke avgiftsfritak for merverdiavgift.
Styret har vedtatt å stille underskuddsgaranti

på kr. 10.000,- for drift i Steigen av Bygdekinoen i 2018

og 2019.

Framtidsutsikter
Styret mener at Steigen Næringsforum er en viktig aktør som felles talerør, aktiv
interesseorganisasjon og møteplass for det lokale næringslivet. Vi ser også at vi kan være en
konstruktiv samarbeidspart og koordinerende møteplass mellom Steigen kommunen, andre
organisasjoner og næringslivet når det gjelder saker av generell og felles interesse. Ved å bidra til økt
synliggjøring av næringslivet i Steigen og omegn vil vi indirekte bidra til å vise muligheter for
næringsutvikling, vekst og bosetting. Vi vil samarbeide med Steigen kommune i saker som er
relevante for våre medlemmer og innenfor vårt formål.
Den positive næringsutviklingen i Steigen gir grunnlag for generell økt optimisme og vekst.
Ringvirkningene av sjømatvirksomheten
i kommunen viser seg både ved økt sysselsetting, økt
bosetting, knoppskyting og vekst innen leverandørindustrien.
Utfordringen er å oppnå nødvendig offentlig tilrettelegging for økt aktivitet i næringslivet, både når
det gjelder samferdsel og stimulering til bosetting av arbeidskraft. Vi observerer at det er god vilje
både fra kommunen og fylkeskommunen til å finne løsninger.
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Steigen Næringsforums styre har i januar 2018 vedtatt å delta i partnerskapet «Kompetanse Steigen /
Utdanningsmegler Salten», for å bidra til at næringslivet kan rekruttere nødvendig kompetent
arbeidskraft. De øvrige partnerne er Knut Hamsun videregående skole, NAV Steigen og KUN.
Vi har som målsetting å øke antallet medlemmer

i Steigen og omegn til 50 i løpet av 2018.

Styret takker for tilliten.
31. desember 2017/23.

februar 2018
STYRET FOR STEIGEN NÆRINGSFORUM
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styremedlem
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Tom Sagnes
styremedlem
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Bente ludvigsen
styremedlem
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