STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020
Når vi skriver på årsmeldingen for 2020, herjer fortsatt Covid 19 viruset, mange er i
unntakstilstand og vi har alle fått kjenne på hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av
hverandre. Så 2020 har vært et spesielt år for Fauske Næringsforum både med bakgrunn i
dette og at vi har blitt nødt til å avlyse flere planlagte aktiviteter, men også at vi måtte gjøre
nok et skifte av daglig leder.
Den 1.august fikk vi Trine Stenvold på plass og det er styret svært fornøyd med.
Trine brenner virkelig for Fauske og vår region og hun har et engasjement og humør som
man lett kan la seg påvirke av.
Styret og daglig leder har hatt stort fokus på økonomi i året som har gått. Vi har sagt opp
husleieavtalen i 3. etasje i Sjøgata 70 på Fauske og leier nå et kontor hos Fauna KF
(næringsselskapet til Fauske kommune), i samme bygg. Denne samlokaliseringen gir oss
synergieffekter i forbindelse med nærhet til, og tett samarbeid med Fauna, i tillegg til sparte
kostnader.
Etter en periode med negativ utvikling rent økonomisk, ble årsresultatet i 2020 endret til et
lite pluss med kr. 51.701.
På årsmøtet i 2020 ble det vedtatt at styret skulle innhente pristilbud fra flere leverandører på
regnskapssiden for å se på muligheten for å redusere kostnader. Vi ble også bedt om å
vurdere behovet for revisor. Det ble i fjor høst innhentet tilbud fra 3 leverandører, og vi endte
opp med å velge Økonomihuset som vår neste leverandør av disse tjenestene. Vi blir ikke å
videreføre avtalen med Fauske revisjon AS fra 2021 da vi mener det ikke er behov for det.
FNF er innvilget kassakreditt – likviditetslån på kr. 300.000, - fra Sparebank1 Nord-Norge, for
å klare de økonomiske forpliktelser for 2020. Styret er svært takknemlig for at SNN stilte opp
for oss slik de gjorde. Det var helt avgjørende for oss for å kunne drive videre.
FNF søkte om midler via Næringsfondet i Fauske kommune, såkalt «Covid19 midler», og ble
tildelt kr. 152.000, -. Disse midlene er øremerket kurs i digital markedsføring for våre
medlemsbedrifter slik at de kan styrke kompetansen innenfor digital markedsføring og
utvikling av netthandel.
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Vi har hatt 2 svært dyktige kursledere, en av disse en lokal aktør, Audun Jonassen som
driver nettstedet Bajas og gjør det stort innenfor netthandel. I tillegg til Marte Klouman som
bla driver Netthandelsskolen, der hun hjelper store og små bedrifter med å lykkes på nett.
Marte er en av de mest erfarne innen netthandel i Norge, og har bidratt til å hjelpe mange
bedrifter innenfor dette feltet. Hun sitter også i juryen for Netthandelsprisene.
Kursrekkene ble avholdt både digitalt og fysisk i henhold til gjeldende smittevernregler.
Kurset var lagt opp til 3 samlinger, hvorav den første «Introduksjonskurset» med Audun var
gratis og åpen for alle som ønsket å delta. Det var 32 som var påmeldt gratisversjonen. FNF
fikk 3 nye medlemmer som ønsket å fortsette videre på del 2 av kursrekken som var
beregnet for medlemmer.
Det er nå laget et nettverk for de som deltok i en egen medlemsgruppe på Facebook. Det må
nevnes at delingskulturen i denne gruppa har vært meget god. Digital markedsføring er et
kompleks felt å holde seg oppdatert på, derfor ønsker FNF å se på mulighet for å kjøre flere
kurs for å styrke næringslivet i vår region. Evalueringen av kurset har vært svært god, og
deltakerne har vært fornøyd.
Ved utgangen av 2020 var det 114 medlemmer, nye har kommet til, og noen har falt fra. I
tillegg har henholdsvis Amfi Fauske og Fauske Handelspark 24 og 15 butikker, og totalt er
det 153 medlemsbedrifter.
Styrets sammensetning i 2020:
Etter valgene på årsmøtet 17. juni 2020 - har styret hatt følgende sammensetning:
Styre - funksjon

Navn

Valgt

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Gisela Hansen Gulstad
Tove Kristin Eliassen
Sølvi Leirvik
Karina Haugberg
Thorbjørn Tofte

Valgt for 1 år
Ikke på valg i 2020
Ikke på valg i 2020
Valgt for 2 år
Representant for FH&IF

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ketil Skår
Iren Tverå
Kai Arne Rasmussen

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Valgkomite
Medlem
Medlem
Medlen

Ann Mari Zahl
Bård Lyng Olsen
NN utpekes fra styre

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Revisor

Fauske Revisjon AS

Administrasjon.
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Trine Stenvold er ansatt i full stilling som daglig leder fra og med 1. august 2020.
Kontoret er lokalisert til Sjøgata 70.
I 2020 har FNF hatt følgende aktiviteter
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Ny hjemmeside og ny logo
Gjennomført møte med styre og administrasjon ved Bodø Næringsforum. Styret og
administrasjonen fortsetter samarbeidet som er innledet.
Gjennomført bransjetreff for bedriftene/butikkene i sentrum sammen med Fauna KF.
Gitt innspills notat i samarbeid med Fauna KF til Nordland Fylkeskommune angående
fremtidig fireårig tilbudsstruktur for videregående opplæring ved Fauske
videregående skole. Dette er en viktig sak som FNF blir å jobbe videre med.
Planlagt næringstreff – 26. nov ved SKS Arena med prosjektleder Kenneth
Svendsen, med tema;
o «E6 utenfor sentrum» – hvor står prosjektet nå, og når blir det ferdigstilt
o «Byfornying Fauske sentrum» – hvordan skal Fauske sentrum se ut i
fremtiden, hva ønsker vi?
På grunn av smittesituasjonen ble denne samlingen dessverre avlyst
Lys i mørketid – (vinterlys). Nye lys ble montert i trærne i Storgata på selveste
Luciadagen 13. desember. Tidlig om morgenen startet et helt mannskap med
frivillige, både fra næringslivet som skiftet lysene, fra politiet som dirigerte trafikken,
og fra enkeltpersoner- frivillige som lagde bålkaffe og serverte rundstykker og varm
suppe. Hele 6 lifter var i aktivitet, og Storgata var stengt for biltrafikk i flere timer. Det
var til og med et helt korps som stilte opp og spilte i anledning den store dugnaden.
Det ble bekreftet at dugnadsånden på Fauske lever i beste velgående.
Salg av Fauske kalender og profilering av lokale bedrifter
Deltakelse i fjorårets TV aksjon – fokuset var forsøpling av plast i havet
FNF er nå medlem i NHO fellesskapet og har jevnlige møter både med NHO
Nordland og næringsforeningene i Nordland, et fruktbart samarbeid.
Et aktivt markedsråd hvor daglig leder i FNF er sekretariat for Markedsrådet. I 2020
har følgende tema hatt fokus;
o
o
o
o
o
o
o

•

Hvordan få liv i bygårder i sentrum – hvordan kan vi fylle opp disse?
Aktiviteter og positiv utvikling i Fauske
Konserter og aktiviteter på kultursiden og samhandling med næringslivet, at
spisesteder er orientert og kan lage meny ut fra aktiviteter på kultursiden.
Dugnad og felleskapsaktiviteter – vinterlys «Lys i mørketid» som er beskrevet
Vårdugnad (med rydding og beplanting rundt butikker og næringsbygg).
Åpningstider til jul – og bla fokus på forebygging av smittesituasjonen – eks. å
spre handelen ut over dagen.
Info om Bodø 2024 – hva kan Fauske vise frem – både kultur- og
næringsaktivitet.

Deltatt på møter for å planlegge næringssamlingen «Opplyst» i Bodø – forskjøvet til
høsten 2021
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•

FNF er med i regional arbeidsgruppe «Kompetansepilot Nordland» – et 3-årig
prosjekt hvor Nordland Fylkeskommunes avdeling for utdanning og kompetanse er
prosjekteier og har ledelsen for fylkesprosjektet. Prosjektet skal bidra til utvikling av
gode modeller for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av
kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Det jobbes bla etter noe som kalles 3 M
modellen;
o Å være Motor (Avdekke behov, møter, kartlegginger, dialog, informere,
påvirke og motivere),
o Megle (megle frem tilbud, koble tilbydere og arbeidsliv),
o Møteplass (Tilrettelegge, fasilitere og Infrastruktur for læring og
samarbeid).

Veien videre
Det er fortsatt utfordrende tider for næringslivet og vi har nok ikke sett hvilke konsekvenser
denne pandemien har forårsaket. Selv om det i hovedsak går bra med store deler av
næringslivet på Fauske, er det enkelte bransjer som virkelig sliter, spesielt reiseliv,
serveringssteder, og deler av handelsnæringen.
Vi har sett at kompensasjonsordninger har truffet ulikt til næringslivet, og FNF har derfor
jobbet aktivt med å bistå et hardt rammet næringsliv. Det å være på og i forkant er derfor
svært viktig for oss. Den digitale utviklingen går svært raskt, og da må også næringslivet
være rustet for å klare å følge opp i denne utviklingen. Vi håper vi kan få i gang flere
kursrekker innenfor digital utvikling, herunder digital markedsføring og utvikling av netthandel
til næringslivet i vår region.
Vi ser også at vi har fått flere medlemsbedrifter fra Sørfold kommune, og vi tenker at dette er
noe som vil kunne styrke oss som helhet med en medlemsmasse i et variert næringsliv.
Det er svært mye positivt som skjer i vår region og store prosjekter er under utvikling, eks. ny
gruvedrift i Sulitjelma, utvikling av Sjunkhatten Folkehøgskole, friske midler til Nasjonal
Transportplan.
På vegne av styret håper jeg at alle våre medlemsbedrifter kommer seg helskinnet gjennom
denne krisen. Vi er her for dere og har dere behov for hjelp, ikke nøl med å ta kontakt med
Trine.

Lykke til alle sammen.
Fauske 6. mai 2021
For Styret i Fauske Næringsforum
Gisela Hansen Gulstad
Styreleder
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