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STYRETSÅRSMELDING 2018

Virksomhetens art

Steigen Næringsforum ble stiftet 31. mars 2009 som en partipolitisk uavhengig
interesseforening for det lokale næringslivet, basert !på medlemskap. Steigen Næringsforum
driver ikke egen næringsvirksomhet.
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljøet.

I
Under henvisning til årsregnskapet for 2018 mener styret at forutsetningene er til stede for
videre drift.

Styre og administrasjon

Styret har vært slik sammensatt etter årsmøtet 19. mars 2018:
Styreleder: Åshild Movik
Styremedlemmer: Ståle Pettersen, Tom Sagnes,Mari Wattum og Bente Strandmoa
(Ludvigsen).
Varamedlemmer i rekkefølge: Wibeke Aasjord Juul, Michelle Hansen og Arnold Nilsen.

Foreningens administrasjon ivaretas av stvreleder, Styret har hatt 6 møter i 2018.

Medlemmer

Vi har 41 medlemmer, som er uforandret antall fra 2017.

Virksomheten i2018

Styret har definert organisasjonens virksomhet på prinsipielt grunnlag og legger til grunn at
saker som Steigen Næringsforum vil fronte for å påvirke iønsket retning må ha
næringslivsinteresse, direkte eller indirekte. Det overordnede målet er å opplyse og drive
påvirkning for at næringspolitikken og rammebetingelsene på best mulig måte støtter opp

under drift og utvikling av det lokale næringslivet.
Styret legger disse prinsippene til grunn når sak for sak vurderes.

Styret noterer med tilfredshet at vi idet store og hele er hørt, og at vår påvirkning har
nyttet.

Høringsuttalelser og innspill

17.1.2018 Deltakelse iordførerens interne strategimøte ianledning fylkeskommunens
reduksjon i Helnessund-ruta, spesielt for presisering at ruta bør gå tirsdag med
bedre tilpassede rutetider istedet for torsdag, når det ikke lengerlar seg gjøre
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å beholde anløp begge dagene.
Steigen kommune ga 1.2.2018 uttalelse til Nordland fylkeskommune i samsvar
med konklusjonene fra møtet.
Kommunen og næringslivet ble hørt angående ruteendringen.

7.5.2018 Hurtigbåtutviklingen i Nord-Salten angående godsføring og lørdagsrute.
Uttalelse til Nordland fylkeskommune, fylkesråd samferdsel.
Vi ble hørt.

3.10.2018 Ekspeditørløse havner i Nordland. I '
Uttalelse til Fylkestinget i Nordland, fylkesråd for samferdsel, fylkesråd for
næring, samferdselsavdelingen m.fl., i samarbeid med Bodø Næringsforum,
Gildeskål Næringsforum, Meløy Næringsforum (initiativtaker), Fauske
Næringsforum, Lurøy-miljøet samt Ranaregionen Næringsforening.
Næringsforeningene er hittil ikke hørt.

25.10.2018 Steigen kommunes manglende deltakelse i destinasjonssamarbeidet i Salten.
Uttalelse til Steigen kommune.
Vi ble hørt. Kommunen er nå innmeldt destinasjonsnettverket.

Næringslivsmøter og konferanser

11.4.2018 Åpent næringslivsmøte. Tema: Næringsutvikling og innovasjon i Steigen.
Etter en kort innledning ble deltakerne invitert til diskusjon og idemyldring
om tjenesteleveranser som næringslivet etterspør, og som bør kunne
etableres i Steigen. Hvilke satsingsområder? Tenke større.

31.5.2018 Arena Steigen. Uformell og sosial samling i Steigen Vertshus, etter invitasjon
fra Steigen Næringsforum og Lev iSteigen. Tilbud om servering fra
pizzabuffet.
Tema: Hva Steigen har å tilby sine innbyggere.
Grende- og bygdelagene presenterte handels-, forenings- og opplevelsestilbud
innenfor hver sine områder.

5.11.2018 Arena Steigen. Workshop for næringslivet. Tema: Infrastruktur I samferdsel.
Gruppearbeid: Komme fram til hva som trengs av infrastruktur de neste 5
årene for næringsrettet formål.
Bearbeidet notat etter workshopen blir et godt grunnlag for videre påvirkning
innen samferdselspolitikken.

19.12.2018 Medlemsmøte kombinert med julebord. Tema: Presentasjon av respektive
deltakers bedrift/virksomhet.
Avlyst p.g.a. svært få påmeldte.

Planlagte samferdselskonferanse er utsatt til våren 2019.
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Øvrige tiltak
I

• Partnerskap «Utdanningsmegler Salten» / «Kbmpetanse Steigen»,
Som opplyst i årsmeldingen for 2017 svarte s~eigen Næringsforum positivt på
i~vitasjone~ til å delta som partner i«partne1skap kompetanse Steigen» som støtte
til «Utd~nntngsmeg[er Salten», fo:utsatt at dritakeisen ikke ville medføre økonomisk
~ela.st~mg,utoverforventet arbe~dskra~behrv fra styret. De øvrige partnerne ville
inntil Videre være Knut Hamsun videregående skole, NAV Steigen og KUN.
Vi har imidlertid ikke vært involvert i noen a~tivitet knyttet til partnerskapet, og er
heller ikke informert om hvorvidt planene Om partnerskap ble gjennomført eller ikke.
Saken følges opp i 2019.

• Vaskerietablering i Steigen.
Styret ga styreleder fullmakt til å ta initiativ til samtaler og undersøkelser for å få
nærmere kunnskaper om behovet for vaskeritjenester bør løftes opp for mulig
bedriftsetablering. Flere av våre medlemmer sa seg svært interessert i å få benytte
vaskeri iSteigen i stedet for å sende tøy til Bodø eller Fauske.
Steigen Næringsforum er kjent med at reelle bedriftsplaner har vært vurdert, men så
langt uten resultat.

• Sommerrute for hurtigbåten f.o.m. 2019.
Styreleder deltok sammen med medlemsbedriften Villa Haugen AS i Nordland
fylkeskommunes dialogmøte i Bodø 28.11.2018. Fylkeskommunen hadde kalt inn
reiselivet til idedugnad for å skape suksessmed den nye sommerruta. Tiltaket er en
del av fylkeskommunens arbeid for å bidra til utvikling i reiselivsnæringen iNordland.

Bygdekinoen til Steigen

Vi konstaterer med tilfredshet at vårt tiltak i 2017 for å få Bygdekinoen til Steigen ser ut til å
være i god gjenge.
Det er Kulturskolen, Steigen kommune som inntil videre har tatt driftsansvaret, mot en
underskudds-garanti fra Steigen Næringsforum på kr 10.000,- for driften i2018 og 2019.
Dette er et viktig bolysttiltak, som vi håper kan vise seg å gi økonomisk grunnlag for framtidig
kinodrift i Steigen.

Media. Kommunikasjon.

Steigen Næringsforum benytter nettsiden www.steigenforum.no og Facebook for vår
egenproduserte informasjon til medlemmene 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 uttalelser. Vi registrerer med tilfredshet at vi har fått god
mediedekning.
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Økonomi

For 2018 inntektsførte vi medlemskontingent kr 73.500,- mot kr 71.500,- i 2017. Samlede
inntekter ble kr 73.563,-. Samlede driftskostnader ble kr 19.706,10 mot kr 28.361,- i 2017.
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd på kr 53.856,90 mot kr 48.682,- i 2017.
Budsjettert resultat var kr 46.050,- for 2018. I
Vi er ikke avgifts- eller skattepliktig, og har derimot ikke avgiftsfritak for merverdiavgift.

Styret anbefaler overfor årsmøtet at overskuddet OVilrføres til fri e.genkapital, som dermed
vil bli kr 141.630,92 pr. 31.12.2018. Foreningen har i tke gjeld.

Styret har vedtatt å stille underskudds garanti på kr. 0.000,- for drift i Steigen av
Bygdekinoen i 2018 og 2019. I

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 svnllggjøring 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 iSteigen gir grunnlag for generell økt optimisme og vekst.
Ringvirkningene av sjømatvirksomheten i kommunen viser seg både ved økt sysselsetting,
økt bosetting, knoppskyting og vekst innenleverandørindustrien.

Utfordringen er å oppnå nødvendig offentlig tilrettelegging for økt aktivitet inæringslivet,
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.

Det er et kontinuerlig arbeid å få rekruttert flere medlemmer.

31. desember 2018 / U,~!~(~
STYRET FOR STEIGEN NÆRINGSFORUM .>:>S:;:0-<:)
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Ståle-Pett<"""'<::"-'n~,styremedlem Tom Sagnes, styremedlem
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Åshild Movik, styreleder

~~ ...~ .....
Bente Strandmoa, styremedlem Mary Wattum, styremedlem
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