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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021 

 

Endelig – nå begynner vi forhåpentligvis å se en ende på pandemien som har herjet i verden fra mars 

2020, og selv om landet vårt nå i stor grad er gjenåpnet, ble også 2021 et spesielt år for Fauske 

Næringsforum med avlysning og usikkerhet om gjennomføring av flere planlagte aktiviteter. Vi har 

allikevel holdt et høyt aktivitetsnivå, noe aktivitetsoversikten for 2021, viser. 

 

Daglig leder Trine Stenvold har vært i stillingen i hele 2021 og har nå jobbet totalt 1 ½ år i FNF.  

 

Styret er svært fornøyd med innsatsen fra daglig leder, det går i et forrykende tempo og det er lett å la 

seg begeistre av hennes glød og kampvilje for hele regionen vår. 

 

Sist årsmøte var 6. mai 2021 som ble avviklet både digitalt og fysisk (i lokalene til Rørleggern Fauske) 

 

 

Medlemsundersøkelsen 2021  

 

Denne var omfattende og representerte svært mange ansatte. Det ble gitt mange gode innspill fra 

medlemmene for hvilke fokusområder, alt fra å sette dagsorden i næringslivssaker, til viktigheten av å 

ha god kontakt og samarbeid med kommunen og næringslivet, til å profilere næringslivet på en positiv 

måte. I tillegg svarer mange også på viktigheten av å styrke næringslivets rammebetingelser.  

Hele 88% svarer fra bra til svært bra på spørsmålet om FNF gjør en bra jobb for næringslivet i Indre 

Salten.  

 

På spørsmålet om hva din bedrifts viktigste utfordringer de neste tre årene 

 

• svarer 58% av medlemmene at å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft er den største 

utfordringen, 3% av disse hadde utfordringer med å skaffe lærlinger. 

• 15% svarte Indre Saltens omdømme 

 

På spørsmålet om hva de største mulighetene næringslivet i regionen har de neste tre årene, så fikk vi 

mange gode innspill, som for eksempel; 

 

• Å samarbeide og være med der det skjer, å se mulighetene og ta disse 

• Veibygging, det grønne skiftet, oppdrett og industriutvikling 

• Å få Fauske til å bli en næringsvennlig kommune 

• Å være synlig i forbindelse med ny by og øvrige aktiviteter i regionen 

• Offensiv satsing 

 

Svarene fra undersøkelsen har vært gjennomgått i styret – og vi jobber med innspillene for å 

imøtekomme forventningene fra våre medlemsbedrifter både på kort og lang sikt. 
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Det økonomiske resultatet viste i 2021 et overskudd med kr. 156.210 i pluss, helt i tråd med budsjettet. 

Det er stort fokus på en bærekraftig økonomi for å sikre videre drift. Egenkapitalen er fremdeles i 

minus, men er betydelig redusert de siste to årene. 

 

FNF er innvilget likviditetslån/kassakreditt på kr. 250.000 - fra Sparebank1 Nord-Norge for å klare de 

økonomiske forpliktelser for 2021. Styret er svært takknemlig for at SNN stilte opp for oss også i 2021. 

Det var helt avgjørende for oss for å kunne drive videre.  

 

Ved utgangen av 2021 var det 116 medlemmer, nye har kommet til, og noen har falt fra. Amfi Fauske 

og Fauske Handelspark har i dag hhv 26 og 16 butikker, slik at totalt antall medlemmer er 158 

inkludert senterbutikkene. 

 

Styrets sammensetning i 2021: 

 

Etter valgene på årsmøtet 6. mai 2021 - har styret hatt følgende sammensetning: 

 

Styre - funksjon Navn Valgt 

   

Styreleder Gisela Hansen Gulstad Valgt for 1 år 

Nestleder Tove Kristin Eliassen Valgt for 2 år 

Styremedlem Morten Olsen Valgt for 2 år 

Styremedlem  Karina Haugberg Valgt for 1 år 

Styremedlem  Torbjørn Tofte/Sten Yttervik  Representant for FH&IF 

   

Varamedlem 1 Sten Yttervik Valgt for 1 år 

Varamedlem 2  Lill Anita Karlsen Valgt for 1 år 

Varamedlem 3  Siw Stien Valgt for 1 år 

   

Valgkomite   

Medlem Ann Mari Zahl Valgt for 1 år 

Medlem Hans Marius Steinbakk Valgt for 1 år 

Medlem Karina Haugberg Valgt for 1 år 

   

 
     

Administrasjon. 

Trine Stenvold er ansatt i full stilling som daglig leder og har vært tilsatt i hele 2021 
 
Kontoret er lokalisert til Sjøgata 70 
 
 
 
 
 

Lykke til alle sammen. 
 

Fauske 6. April 2022 
 

For Styret i Fauske Næringsforum 
Gisela Hansen Gulstad 

Styreleder 


