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2018 har vært et år med endringer i administrasjonen i Narvikregionen Næringsforening. Det har
naturligvis også påvirket arbeidet i 2018. Dog har foreningen vært aktiv i sitt arbeid med
næringspolitikk, prosjekter og medieomtaler også i 2018 og beholdt sin posisjon på vegne av
medlemmene.
Næringslivets hus
I 2018 har administrasjonen flyttet fra sjette etasje i Sentrumsgården til første etasje. Her er
«Næringslivets hus» etablert med stor suksess. Samlokaliseringen med andre aktører har fungert
godt, og spesielt har samlokaliseringen og samarbeidet med Futurum (næringsavdelingen til Narvik
kommune) styrket seg gjennom 2018. «Næringslivets hus» gir bedre synlighet, og legger bedre til
rette for kontakt med medlemmer og andre aktører. Fasilitetene gir mulighet til arrangementer både
for medlemmer og andre på en bedre måte enn før.
Forsvaret
De siste årene har Forsvarets oppmerksomhet mot regionen blitt sterker. Oppbyggingen av Evenes
flystasjon, planlegging av fremtidige øvelser, samt satsningen ved Bjerkvik Tekniske Verksted gir store
ringvirkninger. Det er viktig at lokalsamfunnet både i form av næringsliv og kommuner legger til rette
for økt næringsaktivitet og gjør seg attraktiv for tilflytting.
Ny kommune- og regionstruktur
Arbeidet i regionen med ny kommunestruktur følges av næringsforeningen. Spesielt de prosesser
som legger føringer for næringslivet følges spesielt tett.
Infrastrukturutbygginger
Den lenge etterlengtede Hålogalandsbrua åpnet i desember 2018. Narvikregionen Næringsforening
har vært en av initiativtakerne til starten på arbeidet med Hålogalandsbrua på tidlig 90-tall, og fulgt
prosessen og byggingen tett. Derfor var det helt naturlig at foreningen også var en aktiv pådriver i
forkant av åpningen til å få nødvendig oppmerksomhet og markering av åpningen, og betydningen av
brua. Den sammen med andre investeringer i infrastruktur i regionen er viktig både for næringslivet
og innbyggerne i regionen for økt samhandling.
Prosjektarbeid
Også i 2018 har prosjektarbeid i Narvikregionen Næringsforening skapt positivt engasjement ute i
medlemsbedriftene og positivt omdømme av foreningen.
Fokus på sentrumsutvikling, prosjektledelse av Narvik kommunes tilflytterprosjekt og
kompetanseheving i medlemsbedriftene nevnes spesielt.
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Havbruk

Narvikregionen næringsforening har vært opptatt av den sterke utviklingen innenfor
havbruksnæringen og i 2018 har foreningen engasjert seg tyngre i debatten om oppdrett i
Ofoten. Dette har i første omgang vært å belyse debatten med faktainformasjon og lagt til rette
for flere møtesteder der ulike temaer om havbruksnæringen har vært tatt opp til diskusjon. I det
videre ser vi frem til en ny kystsoneplan for Ofoten og har et ønske om at det i denne legges til
rette for økt verdiskapning for havbruksnæringen i Ofoten.
VM i alpint 2027
19. november ble Narvik valgt som den norske vertsbyen til en søknad om VM i alpint 2027 av Norges
skiforbund. I forkant og etterkant har det vært stor oppmerksomhet rundt dette. Dette hatt stor
betydning for oppmerksomheten og interessen for regionen. Arbeidet med søknaden og regionens
utnyttelse av denne økte oppmerksomheten vil føre til betydelige ringvirkninger. Narvikregionen
Næringsforening ønsker å være en aktiv deltaker i hvordan denne økte oppmerksomheten og
interessen kan utnyttes optimalt for hele regionen.
Til tross for endringer i administrasjonen har også 2018 vært et aktivt år for Narvikregionen
Næringsforening og styret er fornøyd med det arbeidet som er utført i 2018. Vi vil takke våre
medlemmer for engasjement og konstruktive tilbakemeldinger. Takk også til de som gjennom året
bidrar med innspill til saker, som gjør en innsats i utvalg og prosjekt.
En spesiell takk også til våre gode samarbeidspartnere Sparebanken Narvik, Narvikgården AS og
Eurojuris Nord for deres bidrag til foreningens arbeid.
Medlemmene i Narvikregionen Næringsforening tar et samfunnsansvar ut over det å drive egen
virksomhet. Se hvem som er medlemmer på vår nettside. Det er disse som setter oss i stand til å
gjøre jobben vi gjør.
Styret i Narvikregionen Næringsforening, 9. mai 2018

Side 4

Organisasjonen består av to enheter. Narvikregionen Næringsforening (NRNF) og Narvikregionen
Næringsforening Servicekontor SA (NRNF SA). Årlig medlemskontingent til NRNF har også i 2018 vært
1000 kroner. I tillegg kommer serviceavgiften til NRNF SA. Denne betales i henhold til omsetning.
Antall direkte medlemskap i Narvikregionen Næringsforening var 255 i 2018, dette er en økning på
22 nye medlemmer sammenlignet med 2017. I 2018 har 6 bedrifter meldt seg ut, av disse var her 4
nedleggelser/konkurser.
Gjennom samarbeidsavtalene med Gratangen Næringsforum og Salangen Næringsforening
representerer vi om lag 350 bedrifter i regionen.

På årsmøtet 28. mai 2018 ble følgende styre valgt:
Styremedlemmer
Styreleder: Bjørn Bardal
Nestleder: Grete Rolandsen
Styremedlem: Monica Eide-Hermansen
Styremedlem: Ragnar Norum
Styremedlem: Maria Haraldstad
Styremedlem: Victor Vang

Det ble avviklet sju styremøter i 2018 og det ble
behandlet 35 saker.

Styremedlem: Lise J Hansen
Styremedlem: Jørn Pettersen
Vararepresentanter
- Terje Dypvik
- Grethe Parker
- Rune Nystad
- Mona Mikalsen
- Jan Øvergård
- Reidar Hanssen (personlig vara for Jørn Pettersen)

1. august startet Svein Erik Kristiansen som direktør og Hilde M. Normark endret sin rolle til
administrasjonssjef. Marianne Thomassen sluttet 1. februar 2018. Kjetil Moe var daglig leder frem til
10.april. Hilde M. Normark var konstituert daglig leder i perioden 10.april til 31.juli. De ansatte er
formelt ansatt i Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA.
Direktør har ved siden av å ha det totale ansvar for daglig drift også hovedansvar for foreningens
arbeid knyttet mot næringspolitikk, næringsutvikling og medlemsservice.
Administrasjonssjef har i tillegg til ansvar for økonomi/fakturering etc. også ansvar for prosjekter som
underbygger satsingsområdene.
I en liten administrasjon er det både naturlig og nødvendig at de ansatte utgjør et team med
fleksibilitet og overlapping i arbeidsoppgaver, noe som fungerer svært bra.

Side 5

Ved utgangen av 2016 reviderte styret strategiplanen som gjaldt for årene 2014 – 2016. Styret fant
det ikke nødvendig å gjennomføre større endringer i strategiplanen og foreningen vil fortsatt arbeide
med fire spesielt viktige strategiske satsingsområder i perioden 2017 - 2019.

Næringspolitikk
Vi skal utvikle tydelige standpunkt og arbeide for økt politisk innflytelse og realisering av våre
standpunkt.
Mål: «Narvikregionen skal ha de mest næringsvennlige politikerne i Norge.»

Medlemsservice
Servicetilbudet skal også inkludere hjelp til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer med
spesifikke saker.
Mål: «Levere et godt medlemstilbud på alle nivå.»

Arenaer/møteplasser
Møteplassene skal brukes til å tilføre og dele kunnskap mellom medlemmene.
Mål: «Utvikle attraktive møteplasser.»

Organisasjonsutvikling
Utviklingen av Narvikregionen Næringsforening skal skje bevisst, planlagt og kontinuerlig med bred
deltakelse og samarbeid mellom ansatte og tillitsvalgte.
Mål: «NRNF skal ha en sterk og effektiv organisering der administrasjonen og fagrådene er
grunnfjellet i arbeidet som skal gjøres.»
Følgende hovedmål er retningsgivende for arbeidet i perioden 2017 – 2019:
•
•
•
•

Befeste posisjonen som lagkaptein for næringslivet i Narvikregionen.
Øke antall direkte medlemmer til 400 innen 2019.
NRNF skal ha minimum 90 % av regionens 200 største bedrifter som medlemmer.
Øke medlemstilfredsheten – (måles gjennom årlige medlemsundersøkelser).

Noe av det vi har arbeidet med innenfor de fire strategiske satsingsområdene i 2018
har vært:
Næringspolitikk
Narvikregionen Næringsforening skal være en pådriver i næringspolitiske saker som har betydning for
våre medlemmer. Vi har jevnlig kontakt med de politiske partiene i Narvik kommune og med den
politiske og administrative ledelsen i andre kommuner i regionen.
I tillegg til høringsuttalelser og offisielle utspill er uformell dialog med beslutningstakerne viktig. Mye
av foreningens arbeid er ikke synlig. Det består blant annet av dialog og uformelle møter med
politikere og offentlige myndigheter for å tilrettelegge eller løse konkrete saker på vegne av våre
medlemmer.
I formell og uformell kontakt er vi tydelige på våre forventninger til kommunenes arbeid med
næringsutvikling og til hvilke saker som er viktig for næringslivet. Det gjelder eksempelvis fokus på
klargjorte næringsareal og på andre forhold som påvirker rammebetingelsene for næringslivet. Å
legge til rette for det etablerte næringslivet og for nye bedrifter er den viktigste jobben våre
lokalpolitikere kan gjøre. Det minner vi dem ofte om.

Medlemsservice
Vi får spørsmål fra våre medlemmer om hjelp i små og større saker. Vi forsøker så godt vi kan å hjelpe
disse. Noen saker krever større innsats, mens andre kun har behov for råd og veiledning.

Arenaer/møteplasser
Med den nye etableringen i Næringslivets Hus har Narvikregionen Næringsforening blitt mer synlig,
og har bedre forutsetninger for å arrangere ulike typer for møter/seminarer/kurs. I tillegg til ulike
enkeltstående møteplasser har naturligvis arrangementer som «OPPTUR» og «Byggebørs» vært av
stor betydning for foreningen.

Organisasjonsutvikling
Narvikregionen Næringsforening ønsker gjennom sitt kontinuerlige arbeid for medlemmene at
foreningen skal øke medlemstilfredsheten og oppslutning. Det har i 2018 ikke vært en spesifikk
kampanje for å få flere medlemmer, men vi ser at gjennom arrangementer, synlighet og kontakt med
medlemmene gir det flere resultat i enda flere medlemmer.
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OPPTUR 2018
Vårt største arrangement hvert år er «OPPTUR». I 2018 ble
arrangementet gjennomført torsdag 1. mars og vi registrerte 311
deltakere på konferansen og 281 personer deltok på
kveldsarrangementet.
Foredragsholdere var
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michelle Opshaug, Biim Ultrasound AS
Jon Henrik Larsen, MIKI-senteret/Salangen-Nyheter
Steinar Sørensen, Evenes kommune
Helene Simonsen, Narvikfjellet
Reidar Schille, HeatWork AS
Ottar Bakke, Ballangen Sjøfarm AS
Bård Meek-Hansen, Grovfjord Mek. Verksted
Frode Sollie, Vinterfestuka
Christina Solberg, UiT
Erik Plener, Alpin VM 2025 AS
Stein Hjertholm
Jan Fredrik Karlsen, All In
Silje Bergh Lorentzen, VINN
Frank Hugo Storelv, Big Fish Norge
Roger Solheim, Solkom
Knut-Eirik Dybdal, Arctic Race Of Norway

OPPTUR-arrangementet var i 2018 et arrangement i samarbeid med leveringsfesten for VMsøknaden som ble holdt påfølgende helg.
Etter konferansen på dagtid fortsatte arrangementet på kvelden, med mat og underholdning.
Følgende priser ble delt ut:
Årets Bedrift:
Årets kvinnelige leder:
Årets servicebedrift:
Årets gründer:
Årets Narviking:
Årets markedsfører:
Årets Opplæringsbedrift:

Ballangen sjøfarm AS
Grete Rolandsen
Bare Barn
Rune Nystad, Biim Ultrasound m.flere
Narvik slalåmklubb
Heatwork AS
Steinovnsbakeriet AS
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Byggebørs 2018
Innlegg under byggebørs som ble gjennomført 19. november 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UIT - Boy Arne Buyle
Rehabilitering av campus Narvik v/Geir Nygård
Narvikfjellet v/Jeanette Friis
Forsvarsbygg v/John Ommund Syvertsen
Narvik Havn v/Ragnar Krogstad
BaneNor v/Stein Hugo Steffensen
Narvikgården v/Erik Sommerli og Rune Pettersen
OMTBBL v/Kjetil Kristiansen
Evenes kommune v/Ingrid Søraas SWECO
Narvik kommune v/Morten Hansen
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Vårt kommunikasjonsarbeid skal
øke kjennskapen til og
oppslutningen om NRNFs
virksomhet. God kommunikasjon
med medlemmer, potensielle
medlemmer og samfunnet rundt oss
er av stor betydning.
For å lykkes med å fronte viktige
saker for våre medlemmer tar vi i
bruk tradisjonelle og «nye» medier
og vi har også jevnlig utsendelse av
nyhetsbrev om prosjekter, møter og
arrangement.
Vi prioriterer å ha en åpen og
offensiv dialog med media og blir
derfor også ofte bedt om å
kommentere aktuelle saker som har
betydning for næringslivet i
regionen.

Vi produserte i 2018 i snitt 4 – 7 nyhetsbrev på ulike tema hver måned.
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Narvikregionen Næringsforening var nest største eier i Futurum AS. Direktør Svein Erik Kristiansen i NRNF
er styrets nestleder. Dette var eiersammensetningen ved inngangen av 2018
Aksjeeiere
Narvik kommune
Narvikregionen Næringsforening
Nordkraft AS
Narvikgården AS
Narvik Havn KF
Sparebanken Narvik
Ballangen Næringsforum
Høgskolen i Narvik
LO Ofoten
Totalt

Aksjer
1276
674
600
100
100
50
50
50
50
2950

Eierandel
43,25 %
22,80 %
20,33 %
3,39 %
3,39 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
100,00 %

Narvik kommune, Narvikgården AS og Narvik Havn KF hadde samlet 50,03 % av aksjene.
I 2018 kjøpte Narvik kommune ut alle de andre eierne og eier nå selskapet 100%. For denne eierandelen
mottok Narvikregionen Næringsforening 479 300 kroner.

Selskapets formål er å arrangere konferanser og seminarer med teknologisk relaterte temaer og skal være
med på å styrke landsdelen innenfor teknologi og Narviks rolle som teknologihovedstad i Nord-Norge.
Teknologifestivalen i Nord-Norge arrangeres hvert år i Vinterfestuka. Eierandelen til NRNF er 3,125%.
Selskapets aksjonærer er i tillegg til NRNF, Forskningsparken i Narvik, VINN, Norut Teknologi, Narvik Havn,
Narvikgården, Futurum og Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.
Direktør Svein Erik Kristiansen er varamedlem i styret.

Selskapet ble etablert i 2015 i forbindelse med at sluttetappen av Arctic Race ble arrangert i Narvik.
Gjennom en samarbeidsavtale med Narvik kommune ble selskapet gitt i oppdrag å planlegge å
gjennomføre arrangementet. I 2017 ble første etappe arrangert i Narvik og ARN Narvik AS var lokal
arrangør. Og er igjen aktivt for avslutningsetappen i Arctic Race i 2019.
Selskapet eies av Narvik kommune, Narvik Cyckleklubb og Narvikregionen Næringsforening med en
tredjedel hver. Styret består av: Svein Erik Kristiansen (styreleder), Lars Normann Andersen
(nestleder) og styremedlem Jon Arne Østvik. Iris Bartholsen (Narvik kommune) er daglig leder.

Narvikregionen Næringsforening har i 2018 gjennomført flere små og store prosjekt. Det er Hilde M.
Normark som er prosjektleder for de fleste av disse.
Uten økonomisk tilskudd fra Nordland fylkeskommune ville det vært vanskelig å få gjennomført
mange av prosjektene. I tillegg til offentlig finansiering bidrar også NRNF samt deltakende bedrifter
og samarbeidspartnere med finansiering.

Det ble i 2018 avholdt til sammen 4 styremøter i kvinnenettverket. 37 medlemmer betalte
medlemskontingent i 2018.
Nærmere 200 kvinner deltok på markeringen av 8. mars 2018.
Arrangementet gikk av stabelen ved Scandic Narvik og var en strålende suksess. Kvinner i alle aldre,
med ulik bakgrunn deltok. Foredragsholderne fortalte sin historie fra yrkeslivet. Arrangementet fikk
svært gode tilbakemeldinger.

Årets kvinnelige leder 2018
Nominerte og vinner i 2018:
•
•
•
•
•

Grete Rolandsen (vinner)
Hanne Bjerkmo
Inger Marit Johnsen
Linda Flaaten-Stokkan
Unni Losvik
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Traineeprogrammet som startet i 2018 la til rette for et fokus på traineestillinger innen reiseliv, logistikk
og blå næringer for perioden 2018-2020.
Prosjektet har en ramme på 340 000 kroner i 2018 og 400 000 kroner i 2019 – totalt kr 815 000,- i tilskudd
fra Nordland fylkeskommune.
Det heter riktignok at «Narvikregionen Næringsforening kan søke om støtte for de resterende
prosjektårene», men i praksis betyr dette at vi kan regne med støtte for alle årene om det ikke skjer noe
uforutsett i prosjektet.
I inneværende program har vi to traineer innen havbruksnæringen, samt 3 deltakere i introprogram 1
deltaker fra reiseliv og 2 fra mediebransjen.

Kickoff for traineer, nyansatte og propeller
17. oktober 2018 arrangerte traineeprogrammet den første kickoff for traineer, nyansatte og propeller
ved Quality Hotel Grand Royal. Mål med kickoff er å skape en møteplass for nyansatte i næringslivet.
Kickoff hadde 27 deltakere.
Foredragsholdere var Michelle Opshaug (Biim Ultrasound) og Christian Andersen (Fremover). Michelle
presenterte sitt eget utdanningsløp og yrkeskarriere. Hun ga også deltakerne et innblikk i utfordringer
knyttet til ledelse av en internasjonal virksomhet. Christian tok for seg hvordan Fremover nå har lykkes i å
bringe avisen over i digitale medier.

Kostnadene i forbindelse med drift og vedlikehold av julegata, inkl. opp- og nedmontering, rengjøring
og oppbevaring av julepynten håndteres av et spleiselag av bedrifter i Narvik by.
Det er gjennomført en årlig oppfølging av sponsorene av Julegata i Narvik. Vi har nå 55 sponsorer.
Sum bidrag i 2018 er kr 141 000,-, beløpet inkluderer kr 30 000,- i samfunnsutbytte fra Sparebanken
Nord-Norge.
Årets faktura fra Rekmont beløp seg til kr 153 997,-. Økning fra tidligere år skyldes at det i år ble gjort
en del utskiftning og nymontering av lyslenker i trær, samt utskiftning av to stjerne i stolpene.

Som en videreføring av det arbeid som er gjort i næringsforeningens forprosjekt "Regionens sentrum
2017-2018", ble det i 2018 etablert en ressursgruppe bestående av styret i Gatelangsforeningen og øvrig
næringsliv i sentrum, gårdeiere, UiT og Narvik kommune.

Side 14

Ressursgruppen har utarbeidet konkrete forslag på tiltak til kommunens sentrumsplan og er
representert i kommunens arbeid med utforming av strategi for sentrumsutvikling. Nye nettsider
synliggjør tilbudet i Narvik sentrum på shopping, mat og drikke, kultur og uteliv, parkering osv.
https://narviksentrum.no.
Eksempler på aktiviteter ressursgruppen jobber med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre kartlegginger
Hva mangler vi av tilbud/butikker i sentrum?
Hva bør vi ha på plass i sentrum før VM i utfor?
Etablering av kommunikasjonsstrategi
Avklare arbeidsfordeling/avtale mellom aktørene
Etablere nettsider med info til de ulike brukergrupper
Felles annonsering og tiltak under cruiseanløp
Avklare ansvarforhold butikk – gårdeier

Utarbeide budsjett og finansieringsplan
I samarbeid med Narvik kommune ønsker vi å utarbeide budsjett på kostnader forbundet med
nødvendige innkjøp og utbedringer i sentrum. Vi vil også søke alternative finansieringskilder.
Nødvendige tiltak og innkjøp – noen eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Benker
Beplanting
Renovasjon/søppelhåndtering
Skilting/infotavler
Sykkelparkering
Toaletter
Vinterbelysning
Nødvendige utbedringer – noen eksempler:
Utbedring av fortau – asfaltdekke og kantsteiner
Utbedring av festplassen og haikjeften
Utbedring av fasader bygg
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NRNF ved Hilde M. Normark er prosjektleder for Narvik kommunes tilflytterprogram som startet i
2017 og som løper ut 2019.
Som første kommune i landet etablerte Narvik kommune i 2018 et bredt sammensatt tilflytterteam.
https://narvikregionen.no/teamnarvik

Teamets mandat er, foruten å ta imot henvendelser fra alle målgrupper av tilflyttere:
•
•
•
•

Utarbeide handlingsplan 2019-2021. Gjøre bevisste valg av kommunikasjonskanaler og legge
til rette for ønsket kontakt og kommunikasjon med målgruppene.
Oppdatering av tilflytterportal og etablere driftsrutiner for denne.
Gjennomføre målrettede aktiviteter mot de ulike grupper av tilflyttere.
Gjennomføre holdningskampanjer i befolkningen og de ulike lokale aktørene i kommune,
fylke, frivillighet og næringsliv

Tilflytterportal: http://narvikregionen.no
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Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap gikk i 2018 i bresjen og etablerte en tilflytterportal for bygda
https://kjeldebotn.no.

I 2018 med NRNF ved Hilde M. Normark leid inn av Gratangen kommune til å gjennomføre
tilflytterprosjekt finansiert av SPIRE-programmet. Dette resulterte i tilflytterportalen «Bo i
Gratangen» https://boigratangen.no.
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Tilflytterprosjektet som er gjennomført i Gratangen er et konsept som nå videreføres i flere av
tettstedene i regionen.
Prosjektaktiviteter:
•
•
•
•
•

Kartlegge «Kompetanse- og rekrutteringsbehov»
Kartlegge «Service og tjenstetilbydere målgruppe tilflyttere»
Presentere resultat av kartlegginger
Etablere første versjon av tilflytterportal
Etablere redaksjon/tilflytteteam - rutiner for oppdatering av tilflytterportal og facebookside

Det primære geografiske nedslagsfeltet til Narvikregionen Næringsforening er innenfor områdene
Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord, Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu.
Vi har medlemmer i fire av de fem kommunene i Ofoten og gjennom samarbeidsavtaler med
Ballangen Næringsforum og Gratangen Næringsforum representerer vi medlemmer på begge sider
av fylkesgrensen. I 2018 ble Ballangen Næringsforum oppløst og alle medlemmene ble direkte
medlemmer i Narvikregionen Næringsforening. Vi har også hatt jevnlig dialog med Salangen
Næringsforening og vi inngikk en formell samarbeidsavtale i februar 2017.
På regionalt nivå har vi jevnlig kontakt med fylkesråd, fylkespolitikere og andre som er premissgivere
for mange av de sakene som er viktig for næringslivet.

Næringsarena Hålogaland er et samarbeidsprosjekt for
Lofoten Næringsforum, Vesterålen
Næringslivssamarbeid, Harstadregionens Næringsforening og Narvikregionen Næringsforening.
Etter flere år med aktivt samarbeid mellom foreningene har det kun vært sporadisk kontakt i 2017 og
2018.

Narvikregionen Næringsforening deltar i et
nettverk av næringsforeninger i Nordland,
Troms og Finnmark. Nettverket består av
daglige ledere i næringsforeningene i
Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Narvik,
Fauske, Bodø, Mosjøen, Alstahaug og Mo i
Rana. Lite aktivitet i 2018 utover at det er
jevnlig kontakt per telefon og epost om aktuelle saker.
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Gjennom året mottar vi mange henvendelser om å delta i ulike arrangement, møter og prosjekt. Vi
ønsker å prioritere dette høyt da slik deltakelse gjør at foreningen viser engasjement, blir posisjonert
og er synlig. I bunnen for prioriteringen ligger spørsmålet om deltakelse har verdi for våre
medlemmer.

Vi blir ofte bedt om å holde foredrag eller presentasjoner på ulike møter og konferanser og dette
forsøker vi å imøtekomme så ofte som mulig. Det gir en god mulighet til å presentere næringslivet i
regionen, utfordringer knyttet til næringsutviklingsarbeid og foreningens aktiviteter. Også i 2018 har
vi holdt en rekke foredrag på ulike seminarer, konferanser og arrangement.

Foreningen hadde et overskudd på kr. 523 027,- i 2018. Overskuddet foreslås ført mot annen
egenkapital.
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter,
fyllestgjørende informasjon om virksomhetens drift og stilling.

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne
forutsetning.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.
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Narvikregionen Næringsforening har ingen ansatte, men kjøper tjenester fra Narvikregionen
Næringsforening Servicekontor SA. Som ved utgangen av 2018 hadde to ansatte, en kvinne og en
mann. Styret besto i 2018 av fire kvinner og fire menn.

Narvik, 9. mai 2018
Styret i Narvikregionen Næringsforening
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