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Ny visjon

Med dette mener vi at det er dagens unge 
profesjonelle som kommer til å inneha 
toneangivende roller i byens næringsliv i 
fremtiden. Derfor er det i vår interesse å 
allerede nå bidra til at våre perspektiver og 
synspunkter får reell innvirkning på hvordan 
næringslivet forvaltes. Gjennom 
nettverksbygging, kursing og 
kompetanseheving skal vi bidra til at våre 
medlemmer stiller sterkere når de inntar 
lederposisjoner i næringslivet. I tillegg skal vi 
jobbe for at næringslivet ser verdien av å lytte 
til de unges stemme i saker som vil påvirke 
fremtidens Harstad.

Dette gjør vi gjennom å

• Styrke de unges stemme
• Løfte frem unge profesjonelle
• Jobbe for å få flere unge inn i profesjonelle 

verv.
• Jobbe for å gjøre Harstad mer attraktiv for 

unge profesjonelle.

«Vi former fremtidens næringsliv i Harstad»



Misjon (uendret)

LINK Harstad skal være 
den foretrukne 
møteplassen for unge 
arbeidstakere som 
ønsker å utvikle seg selv 
og næringslivet i 
Harstad for fremtiden.



Business model canvas: LINK Harstad
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LINK Harstad skal være den 
foretrukne møteplassen for 
unge arbeidstakere som ønsker 
å utvikle seg selv og 
næringslivet i Harstad for 
fremtiden.

«Vi former fremtidens næringsliv 
i Harstad» 

Gjennom våre treff i nettverket 
bygger vi nære relasjoner 
mellom medlemmene våre, 
både sosialt og profesjonelt.

LINK Harstad har en egen 
webside med informasjon og 
mulighet for påmelding. 
Medlemmer møtes, og verdier 
skaper via fagsamlinger, 
medlemsmøter og sosiale 
eventer, samt på eksterne 
seminarer der LINK er 
medarrangør. Vi har også et 
lukket medlemsforum på 
Facebook. 

LINK Harstad opereres av og for 
våre medlemmer som består av 
arbeidstakere i Harstad under 
40 år, som har vilje og 
ambisjoner om å bidra positivt 
til utvikling av seg selv 
næringslivet i byen. 

LINK Harstad er organisert som 
en ressursgruppe under 
Harstadregionens
Næringsforening. Dette anses 
som viktig for å bygge 
kredibilitet og gi mulighet for å 
påvirke dagsorden. Det bidrar 
også med lokaler for møter og 
administrativ bistand. I tillegg er 
vi organisert under 
moderorganisasjonen LINK 
Nord-Norge, som eier 
merkevaren.
KUPA er en annen viktig partner 
med tanke på organisering og 
ikke minst som bidragsyter på 
kurs og kompetanseheving.
Harstad Kommune er en partner 
som har bidratt økonomisk, og 
som også kan bidra ytterligere 
med å bygge kredibilitet. Andre 
partnere er sponsorer som 
bistår med fasiliteter, både 
fysisk og digitalt. 

Våre nøkkelaktiviteter er 
fagsamliger, medlemsmøter og 
sosiale eventer, i tillegg til 
eksterne seminarer der vi er 
medarrangør. Jevnlige møter i 
styringsgruppen er også viktig 
for å sikre god organisering og 
planlegging av eventer. 

LINK Harstad er avhengig av 
engasjerte medlemmer, og en 
arbeidende styringsgruppe som 
dedikerer sin fritid til å drifte 
organisasjonen. Vi er også 
avhengig av bedriftene som 
medlemmene jobber i til å la 
medlemmene få bruke tid og 
energi på LINK Harstad.

Inntektene til LINK Harstad kommer fra kontingenten som medlemmene betaler inn 
årlig. Disse ønsker vi å holde lavets mulig, og vi må derfor også være aktive innen det 
å søke støtte fra instanser der det er mulig. Vi kan også hente inn sponsormidler fra 
samarbeidspartnere i næringslivet. 

Kostnader knyttet til gjennomføring av samlinger, herunder enkel bevertning.
Utgifter til utvikling av grafisk profil og til utvikling/drift av nettsiden.
Utgifter til eksterne innledere på seminarer.
Markedsføringskostander.



Beskriv behovene der ute som vi bidrar til å løse.

Hva er vårt løfte til målgruppen?

Hvorfo
r k

an vi h
olde det v

i lo
ver? Beskriv LINK som en person.

Som ung arbeidstaker i Harstad synes jeg det er vanskelig å få oversikt 
over byens næringsliv, og de mulighetene som finnes  for meg her. 

Jeg har ambisjoner, engasjement og et ønske om å påvirke 
positivt, men næringslivet fremstår som ganske lukket, 

elitistisk og nettverksorientert. Det er garantert flere 
som  deler mine meninger, men jeg savner en 

arena der vi kan møtes, og løfte i flokk.

Vi former fremtidens 
næringsliv i Harstad

LINK Harstad samler 
byens unge profesjonelle til et 

nettverk som bidrar med oversikt, 
kompetanse og synlighet for de som 
skal lede byen næringsliv i fremtiden. 

Ungdommelig og frisk, 
men samtidig ambisiøs og 
profesjonell. Alltid åpen og 

inkluderende.

Merkediamant: LINK Harstad



Våre mål

LINK Harstad styrker de unges stemme.

LINK Harstad løfter frem unge profesjonelle.

LINK Harstad jobber for å få flere unge inn i profesjonelle verv.

LINK Harstad jobber for å gjøre Harstad mer attraktiv for unge 
profesjonelle.



LINK Harstad styrker de unges stemme.

LINK Harstad løfter frem unge profesjonelle.

LINK Harstad jobber for å få flere unge inn i profesjonelle verv.

LINK Harstad jobber for å gjøre Harstad mer attraktiv for unge 
profesjonelle.

Vi skal være en arena der våre medlemmer får 
utløp for sitt engasjement for utvikling av 
lokalsamfunnet. Det offentlige ordskiftet er preget 
at få, men høyrøstede seniorer som får 
uhensiktsmessig mye oppmerksomhet og 
spalteplass i sosiale og redaksjonelle medier. Det er 
viktig for Harstad at de unges perspektiver kommer 
mer frem, og vi ønsker å være et talerør som både 
gjør det lettere å ytre sine meninger for unge 
profesjonelle, og som samtidig innehar kredibilitet 
som gir disse perspektivene den nødvendige 
oppmerksomhet. 



LINK Harstad styrker de unges stemme.

LINK Harstad løfter frem unge profesjonelle.

LINK Harstad jobber for å få flere unge inn i profesjonelle verv.

LINK Harstad jobber for å gjøre Harstad mer attraktiv for unge 
profesjonelle.

Med å løfte frem mener vi både det å gi unge en 
arena der de får vist frem hva de kan, men også 
bidra til at deres kompetanse blir synliggjort for 
næringslivet. I tillegg skal vi bidra til å øke deres 
kompetanse ytterligere gjennom kursing, 
nettverksbygging og erfaringsutveksling. På den 
måten løfter vi dem både frem i lyset, men vi løfter 
samtidig deres kompetanse og dermed deres 
attraktivitet i arbeidsmarkedet. 



LINK Harstad styrker de unges stemme.

LINK Harstad løfter frem unge profesjonelle.

LINK Harstad jobber for å få flere unge inn i profesjonelle verv.

LINK Harstad jobber for å gjøre Harstad mer attraktiv for unge 
profesjonelle.LINK Harstad er overbevist om at byens 
næringsliv er tjent med at flere unge profesjonelle 
innehar verv som gir dem mulighet for reell 
påvirkning av selskapene de representerer, reell 
påvirkning av byens næringsliv, og reel påvirkning 
av byens fremtid. Derfor er det viktig for oss å 
jobbe aktivt, både mot medlemsmassen, men 
også mot næringslivet for å få til dette. Våre unge 
medlemmer må være klare for å påta seg 
vervene, og næringslivet må se verdien av å gi 
dem ansvar. 



LINK Harstad styrker de unges stemme.

LINK Harstad løfter frem unge profesjonelle.

LINK Harstad jobber for å få flere unge inn i profesjonelle verv.

LINK Harstad jobber for å gjøre Harstad mer attraktiv for unge 
profesjonelle.

Med dette så mener vi at vi ønsker å jobbe aktivt for 
å bidra til å redusere at kompetente, unge 
mennesker flytter ut av byen, og samtidig jobbe like 
hardt for å sikre at vi for flest mulig tilsvarende 
kompetente, unge tilflyttere til byen. Den 
demografiske utviklingen i byen går en dyster fremtid 
i møte, og kompetansegapet sett opp mot andre 
landsdeler, er økende. Skal Harstads næringsliv være 
konkurransedyktig i fremtiden er vi avhengig av at 
flere unge mennesker velger å etablere seg her. 



Våre leveranser

Fagsamlinger, medlemsmøter og sosiale samlinger, både i regi av LINK 
Harstad og HRNF, som bidrar med både nettverksbygging, 
erfaringsdeling og kompetanseheving, i tillegg til en arena der våre 
medlemmer får synliggjort sine egne ekspertisefelt.

Relevante kurs som gjør våre medlemmer til enda mer attraktive 
arbeidstakere og i større grad kvalifiserer dem til profesjonelle verv med 
reelle muligheter for påvirkning.

Offentlig meningsytring om tematikk som nettverket mener det er riktig å 
ytre seg om, med mål om å påvirke beslutning. 

Hva skal vi faktisk drive med?



Fagsamlinger

Med fagsamlinger mener vi 
seminarer der vi får innlegg 
fra mennesker med 
ekspertise innen et fagfelt 
som deler av sin kunnskap 
med tilhørerne. Dette kan ta 
form som kortere seanser, 
eller det kan være hele 
konferanser.



Medlemsmøter

Vi skal ha jevnlige medlemsmøter der 
styringsgruppen setter opp en agenda med 
orienterings- og diskusjonspunkter som vi kan ta 
opp i plenum med alle medlemmer som ønsker 
å møte. Målet med disse møtene er både det å 
bli enige om tematikk for kommende 
fagseminarer, men også skape en arena der vi 
kan adressere relevant tematikk som 
debatteres i det offentlige rom, og gjøre en 
vurdering av om det er hensiktsmessig at LINK 
Harstad kommer med en felles uttalelse om 
dette (og i så fall bli enige om et standpunkt 
eller en retning i den uttalelsen). Vi målsetter 
medlemsmøter en gang i måneden.



Sosiale samlinger

Dette kan være eventer blottet 
for faglig innhold, med kun fokus 
på sosialisering og 
nettverksbygging, men det kan 
også kobles på som et etterspill 
etter samlinger av mer faglig 
karakter. 



Hva skal vi ikke drive med?

LINK Harstad er politisk nøytrale, og skal derfor ikke fronte 
politiske syn, og påse at vi ikke har en partipolitisk slagside. 
Dette forhindrer ikke at vi ytrer meninger i enkelte, 
næringspolitiske saker som har relevans for våre hovedmål.

LINK Harstad skal ikke yte aktiv bistand til selskaper i 
forbindelse med rekruttering, men vi kan likevel dele 
stillingsutlysninger i nettverket dersom vi mener stillingen kan 
være av interesse for medlemsmassen. 




