ÅRSBERETNING 2017
Narvikregionen Næringsforening
Servicekontor SA
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1. Selskapets virksomhet
Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA arbeider for å styrke næringsutviklingen og bedre
tjenestetilbudet til våre eiere/medlemmer.
Selskapets hovedoppgave er medlemsservice. Det betyr at medlemmene skal få noe tilbake gjennom
tiltak som gjennomføres og som skal gi økt verdiskapning hos medlemsbedriftene som gjennom for
eksempel:
•
•
•

Å bedre lokale rammebetingelser og konkurransevilkår ved å være felles talerør
Øke muligheter for personlig nettverksbygging ved å skape møtesteder
Økt kunnskap ved å tilby informasjon, seminarer og konferanser

NRNF SA ble også i 2017 drevet fra eget kontor i Kongensgt 51, Sentrumsgården i Narvik.

2. Styret i NRNF SA i 2017
På årsmøtet 29. mai 2017 ble følgende styre valgt:
Styret:
Styreleder: Frank Sundermeier
Nestleder: Bjørn Bardal
Styremedlem: Grete Rolandsen
Styremedlem: Ragnar Norum
Styremedlem: Odd Helge Skogvold
Styremedlem: Victor Vang
Styremedlem: Monica Eide-Hermansen
Styremedlem: Jørn Pettersen
Vararepresentanter:
Terje Dypvik
Grethe Parker
Karl Henrik Karlsen
Rune Nystad
Mona MIkalsen
Reidar Hanssen (personlig vara for Jørn Petersen)

Det er avviklet 7 styremøter i 2017. 50 saker ble behandlet.
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2.1 Organisasjon
Kjetil Moe er daglig leder og Hilde M. Normark er prosjektleder. Marianne Thomassen arbeidet som
prosjektleder fra og med 1. februar 2017, hun sluttet 1. februar 2018.

3. Likestilling
Bedriften hadde tre ansatte i 2017, to kvinner og en mann. Styret besto i 2017 av seks menn og to
kvinner

4. Sykefravær
Det ble ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2017.
Det har i 2017 ikke vært arbeidsulykker eller skader. En ansatt har vært sykemeldt 50 % fra og med
15.11.17 t.o.m. 15.12.17 og 100 % fra og med 16.12.17 til og med 31.12.17.

5. Ytre miljø
Bedriften driver ikke med virksomhet som medfører forurensning av det ytre miljø. Bedriften
resirkulerer avfall og er fokusert på å redusere bruken av papir til et minimum.
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6. Årsoppgjør/disponering
Selskapets ordinære resultat for 2017 er et underskudd på kr. 183 397,-. Dette foreslås overført fra
annen egenkapital.
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter,
fyllestgjørende informasjon om virksomhetens drift og stilling.

7. Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne
forutsetningen.
Narvik 7. mai 2018, styret i Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA
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