
         

Årsberetning Lillehammer Næringsforening 2015 

En fersk forening med erfaring 
Lillehammer Næringsforening (LNF) ble opprettet 7.mai 2015 som en direkte videreføring av 

Lillehammer Næringsforum som ble opprettet i 1999.  

Av vedtektene i LNF fremgår følgende formål:  

LNF har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og 

vekstmuligheter for næringslivet i Lillehammer. 

LNF skal arbeide for å avdekke medlemmenes ønsker og behov for 

kunnskap/utviklingsaktiviteter og søke disse oppfylt gjennom kunnskapsleverandører og 

utvikling av egne aktivitetsområder. Deltakerne skal gjennom felles opptreden være 

påvirker på myndighetenes næringspolitikk. Dette kan skje gjennom egne tiltak så vel 

som samarbeidstiltak med andre. 

LNF arbeider for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i regionen, være en 

attraktiv møteplass og en pådriver i næringspolitikken. 

 

Sterk medlemsvekst siden oppstarten 
Fra Lillehammer Næringsforum «overtok» foreningen 83 medlemmer. Gjennom aktiv 

medlemsverving siden oppstarten er har LNF 113 medlemmer per 31. mars 2016. Medlemmene 

kommer fra alle deler av næringslivet. 

Styret er svært fornøyd med medlemsveksten siden oppstarten. Styret mener imidlertid at det er et 

fortsatt potensiale for enda flere medlemmer. 

 

LNF skaper møteplasser 
LNF skal skape attraktive møteplasser for sine medlemmer. Møteplassene skal være av både faglig og 

sosial karakter. Følgende møter har blitt arrangert i 2015/2016: 

20.august 2015: Politisk debatt om næringsutvikling i 

Lillehammer Litteraturhus. Politisk redaktør i GD; Hallvard Grotli, 

var debattleder i et fullsatt bibliotek. Den politiske debatten 

skapte flere medieoppslag, og tilbakemeldingene i etterkant var 

meget positive. Etter den politiske debatten ble det avholdt et 

hyggelig sosialt samvær på Bryggerikjelleren der flere 

medlemmer deltok. 

 



         
30.oktober 2015: Hvordan ser Lillehammer ut i fremtiden? Vil 

fremtidens Lillehammer ha parkering i fjellet under byen? 

Medlemsmøte hos DNB i Kirkegata med Paul Berger fra Statens 

vegvesen og Birger Bakk fra Havsjå Invest trakk ca 45 besøkende. 

 

 

29.januar 2016: Presentasjon av konjunkturbarometeret for Innlandet i samarbeid med Sparebanken 

Hedmark. Møtet var også et samarbeid med regionrådet i Lillehammer-regionen og 

næringsforeningene i Øyer og Gausdal. 

(Faksimile fra GD 30.januar) 

 

 

 

 

 

11.mars 2016: Åpent temamøte om delingsøkonomi som 

ble avholdt hos advokatkontoret Thallaug. Godt besøkt og 

svært dagsaktuelt temamøte der delingsøkonomi ble belyst 

av professor Atle Hauge, advokat Oddvar Møllerløkken og 

representanter for NHO og LO. Veldig gode 

tilbakemeldinger på møtet i etterkant. 

 

LNF er med på å sette agendaen 
LNF ønsker å være med og sette samfunnsagendaen. Viktigste virkemidler er temamøter, 

redaksjonell omtale i media og leserinnlegg.  LNF var i forkant av kommunevalget 2015 aktive med å 

sette næringspolitikk på den politiske agendaen, både gjennom et godt besøkt møte med 

listetoppene i Lillehammer Litteraturhus og redaksjonell omtale både i GD og Lillehammer Byavis. 

Ellers har LNF bidratt til å sette søkelyset på gründerskap i forbindelse med Gründerdagene 

Lillehammer, et samarbeid som vil videreutvikles i 2016. Styret i LNF har også bidratt i debatten om 

byutvikling i Lillehammer våren 2016 med blant annet leserinnlegg i GD og innspill overfor 

Lillehammer kommune. 



         
Ny logo og profilering 
Lillehammer Næringsforum hadde en logo som hadde eksistert i mange år, og som dessuten hadde 

«næringsforum» i seg, noe som gjorde den lite anvendelig for LNF. Styret igangsatte derfor et arbeid 

for å utarbeide ny logo: 

 

 

 

I tillegg til bruk av epost som kommunikasjonsmedium, har Lillehammer Næringsforening en profil på 

Facebook som brukes til å dele relevante saker for næringslivet og profilere arrangementer. I 

forbindelse med politikerdebatten i august valgte LNF også å ha avisannonser i GD og Lillehammer 

Byavis. 

Utvikling 
Styret i Lillehammer Næringsforening har definert noen måleparametere som følges over tid. Selv 

om ikke alle disse parameterne er direkte påvirkbare for foreningen, anses alle som sentrale for 

styret å følge med på. Styret følger følgende parametere: 

 

Økonomi 
LNF overtok en grunnkapital fra Lillehammer Næringsforum på nær 60 000 kroner. Gjennom en god 

medlemsvekst, og et forsiktig forbruksnivå første driftsår hadde foreningen mot slutten av 2015 nær 

180 000 kroner på bankkonto. Styret er komfortabel med at foreningen har en viss kapital i bunn for 



         
sin virksomhet. Fremover er styrets intensjon at foreningen år for år skal balansere sine inntekter og 

utgifter rundt nullpunktet.  

Regnskapet for 2015 ble gjort opp slik: 

 

LNF fører sitt regnskap etter kontantprinsippet. 

--- 

Styret er tilfreds med det arbeidet som er utført i oppstartsåret 2015. Gjennom aktivt næringspolitisk 

arbeid, tilrettelegging av møteplasser og nettverksbygging for medlemmene og fagmøter med 

dagsaktuelle temaer er det styrets håp at dette har bidratt til at LNF har styrket sin posisjon i året 

som har gått. Styret håper dette i sin tur vil bidra til å gi LNF større slagkraft for å nå visjonen om at 

Lillehammer skal bli den kommunen i Norge hvor det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet.   

 

Lillehammer, april 2016  

Styret i Lillehammer Næringsforening 

 

 

_______________________ _______________________  ______________________ 

Morten Aune (leder)  Irene Thorsplass  Mette Villand-Reichelt 

 

_______________________ _______________________ ______________________ 

Hans Petter Nyseth  Marianne Haraldsen  Fredrik Frisenberg 

Inngående balanse fra Lillehammer Næringsforum pr 7.mai 2015 59 822,00     

Inntekter

Medlemskontingent 135 609,00   

Renteinntekter 60,00             

Utgifter

Annonsering 10 200,00     

Honorar ekstern 3 000,00       

Lokalleie 2 477,00       

Gebyrer 451,00           

Resultat for året 119 541,00   

Utgående bankbeholdning for året 179 363,00   


