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ÅRSBERETNING 2009
MED VIRKSOMHETSRAPPORT
for

BODØ NÆRINGSFORUM
Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Formell
tilknytning til Bodø Næringsforum skjer gjennom bedriftsmedlemskap.
Visjon for virksomheten:
Vi skal være et solid talerør for medlemmene, på tvers av bransje og konkurranse.
Følgende organisasjoner er innfusjonert i Bodø Næringsforum:
Bodø Handelsstands Forening, stiftet 6.3.1899.
Industriforum Bodø, stiftet 13.1.1992.
Bodø Reiselivsforening, stiftet 7.9.1993.
Bodø Håndverks- og Industriforening, stiftet 6.12.1898
Bodø Næringsforums virksomhet drives i Bodø, fra leide lokaler i Næringslivets Hus,
Storgt. 23 A.
Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift, og styret anser at
forutsetningen er til stede.

Styre og administrasjon
Styret
Styrets sammensetning etter generalforsamlingen 29.4.2009:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
”
”
”
”
“
1. varamedlem
2. varamedlem

Driftssjef Per Jacobsen, Schenker AS Bodø
Daglig leder Mona Ågnes, Norconsult AS Bodø
Adm. direktør Ove Andreassen, Nordasfalt AS
Daglig leder Grete Ertsvik, Bodø Garderoberenseri AS
Frisørmester Aud Schjødt Fredriksen, Storvik Salong AS
Adm. direktør Bjarne Holgersen, Avisa Nordland AS
Partner Roy B. Nilssen, Corponor AS
Regiondirektør Frode Pedersen, Thon hotels
Banksjef Tore Halvorsen, Handelsbanken Bodø
Daglig leder Bjørg Telnes, Kjolesalongen AS
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Styret har hatt 7 møter i 2009, og har behandlet 59 saker.
Styreinstruks for Bodø Næringsforum
Retningslinjer for styrearbeidet i Bodø Næringsforum ble innført 1.1.2004 og tjener
som et nyttig arbeidsverktøy for styret og direktøren, supplert med styrets årsplaner.
Administrasjonen
Direktør Åshild Movik er Bodø Næringsforums daglige leder. Dessuten består
administrasjonen av markedsansvarlig Anna Elisabeth Kristoffersen.
Regnskapsfører er engasjert på timebasis.
På grunn av fødselspermisjon tilsvarer sysselsettingen i Bodø Næringsforum
gjennomsnittlig 1,7 årsverk i 2009 mot nærmere 2,1 i 2008..
Ekstern tjenesteleveranse
Bodø Næringsforum er forrretningsfører og sekretariat for Stiftelsen Bodø
Håndverkerstand, som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og registrert i
Stiftelsesregisteret / Brønnøysundregistrene.

Medlemmer
Medlemsprofilering
Bodø Næringsforum bidrar til å gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige
gjennom internett-portalen på nettsiden www.bnf.no
Medlemsbedriftene har anledning til å innhente medlemsoversikt og kontaktinformasjon når de har bruk for det.
Medlemsinformasjon / BNFs internett-side
Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler på Bodø Næringsforums nettside,
i kombinasjon med elektronisk post til medlemmene.
Internettsiden hadde 9.851 gjester med 15.074 besøk, som så på 204.142 sider i
2009. Det var 412.965 treff på www.bnf.no.
Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer, samt BNFs Næringskafe
benyttes dessuten for informasjon og innspill til gjensidig nytte.
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Medlemsutviklingen
I 2009 ble det registrert 16 nye medlemmer, mot 44 i 2008. Tilkomne medlemmer i
2009 representerte 102 årsverk, mot 563 i 2008.
12 medlemskap ble avsluttet i 2009, mot 14 i 2008; begrunnet med eierskifte,
strukturendringer, finanskrisen og konkurs.
Totalt økte medlemstallet i 2009 med 4 bedrifter, mot 30 i 2008.
Bodø Næringsforum hadde 231 direkte medlemskap pr. 31.12.2009, mot 227 forrige
år. I tillegg er 100 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte
medlemmer gjennom tre kjøpesenter-medlemskap.

Medlemsutviklingen
Gruppering av direkte
medlemskap

2009

2008

2007

Handel
Industri
Reiseliv, hotell, restaurant
IKT
Konsulent, adm.tjenester
Finans og forsikring
Andre

48
36
23
9
31
13
71

50
36
22
7
28
14
71

49
30
15
5
29
12
57

231

227

197

Sum

År
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ant. medl.
142
140
133
137
136
146
149
146
161
174
197
227
231

Ant. indirekte
medl.

90
100
100
100

Medlemskontingent
Medlemskontingent er inntektsført med kr. 1.319.565,- i 2009, mot kr. 1.154.780,- i
2008, dvs. en økning på kr. 164.785,-. Budsjettmålet for 2009 ble ikke fullt oppfylt. All
kontingent er innbetalt. Vi har tapsført kontingent i 2009 med kr. 4.810,-.
Fordeling medlemskontingent etter kategori
Antall årsverk

1
2-3
4 – 10
11 – 40
41 – 100
Over 100
Sum

Kroner i 2009

Kroner i 2008

36.140
59.160
269.640
428.125
237.120
289.380

25.270
51.940
246.400
360.600
252.000
218.570

Kroner i 2007

22.925
49.470
205.875
309.400
213.840
196.700

1.319.565

1.154.780

998.210
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Økonomi
Bodø Næringsforums drift
Omsetningen i 2009 ble kr. 1.849.337,- mot kr. 1.852 466,- i 2008.
Regnskapet viser et negativt driftsresultat på kr. 674.256,-, mot negativt kr. 57.995,- i
2008.
Etter renteinntekter av bankinnskudd er regnskapet for 2009 gjort opp med et
negativt årsresultat på kr. 418.945,- mot positivt kr. 321.656,- i 2008.
Det negative årsresultatet er en konsekvens av at det i resultatregnskapet er
kostnadsført til sammen kr. 537.469,- til renovering, inventar og utstyr, samt
nedskriving og avskriving vedrørende investering i konferansesal Næringslivets Hus.
Resterende bokført verdi av investeringen er kr. 270.000,- pr. 31.12.2009, som
forutsettes avskrevet med ca. kr. 30.000,- pr. år.
Vi viser for øvrig til regnskapet med noter.
Negativt årsresultat kr. 418.945,- foreslås dekket av den frie egenkapitalen.
Bodø Næringsforums egenkapital pr. 31.12.2009 utgjorde dermed kr. 7.240.023,-.
2009

2008

Kroner

Kroner

270 003

3

Fordringer
Sum omløpsmidler

7 100 419
300 910
7 401 329

8 315 417
3 922
8 319 342

Egenkapital

7 240 023

7 658 968

Avsetning til næringsstipend

30 941
147 768
20 000
232 600
431 309
0

39 069
212 331
15 000
378 974
645 378
15 000

Sum gjeld og avsetning

431 309

660 374

Tall fra balansen
Anleggsmidler
Bankinnskudd/kontanter
Aksjer

Leverandørgjeld
Offentlig og påløpt gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Forskudd prosjektmidler
Sum kortsiktig gjeld
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Støtte til andre virksomheter/tiltak
Bodø Næringsforum ga i 2009 støtte til følgende andre virksomheter:





Frelsesarmeen i Bodø, vedrørende felles tiltak ved julegateåpning
Kirkens Bymisjon
Ungt Entreprenørskap Nordland / fylkesmessa
Innstrandens Idrettslag, ved tildeling av ”Årets Lampe 2008”

”
”
”
”

Sum støtte til andre virksomheter/tiltak

kr.13.435,-

2.500,1.000,4.935,5.000,-

Deltakelse i andre organisasjoner
Medlemskap
Bodø Næringsforum har medlemskap i følgende organisasjoner:
 Bedriftsmedlemskap uten tariffavtale, i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO,
gjennom landsforeningen Abelia
 Foreningsmedlemskap i HSH
 Stifter i Stiftelsen Nordland Musikkfestuke
Gjennom personlig medlemskap er Bodø Næringsforum representert ved direktøren i
følgende organisasjoner:
 Norsk Petroleumsforening, avd. Nordland
 Bodø Militære Samfund
Deltakelsen i ovennevnte fora er primært begrunnet i behovet for informasjonstilgang, nettverksbygging og mulighet til påvirkning.
Tillitsverv
Styreleder Per Jacobsen er nestleder i programstyret for DA-Bodø.
Styrets medlemmer er for øvrig engasjert i programutvalgene for DA-Bodø og som
varamedlemmer til programrådet.
Direktør Åshild Movik hadde i 2009 følgende verv, som er relevante for arbeidet i
Bodø Næringsforum:





Medlem av hovedstyret i HSH
Medlem av programrådet og programstyret for DA-Bodø
Medlem av informasjonsgruppen for Vegpakke Salten
Varamedlem til styret i Partnerskap Salten
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 Medlem av styringsgruppen for nyskapingsprogrammet ”i2016”, et partnerskap
som driftes av Team Bodø KF
 Medlem av styringsgruppen for Karrieresenter Bodø – et fylkeskommunalt tiltak,
som skal driftes av Bodø videregående skole
 Medlem av styringsgruppen for Næringslivets Europakontor i Nordland, som
driftes av NHO Nordland
Lars Brændvik, daglig leder i vår medlemsbedrift Breeze Tekstil AS, representerer
Bodø Næringsforum i NAV Bodøs brukerutvalg.

Miljø
Styret mener at arbeidsmiljøet i Bodø Næringsforum er godt. Det er ikke registrert
skader eller ulykker i 2009. Sykefraværet var lavt.
Bodø Næringsforum driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø mer enn det
som er normalt for denne typen virksomhet.

Likestilling
Bodø Næringsforum mener å ha oppfylt egen målsetting om at kjønnsbalansen i
styret skal gjenspeile medlemsmassen.
Administrasjonen består av to kvinner.

Resultatdisponering
Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta inndekning av negativt årsresultat
kr. 418.945,- av disponibel egenkapital.

VIRKSOMHETSRAPPORT 2009
Bodø Næringsforums formål er å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og
pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.
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Vår visjon er å være et solid talerør for medlemmene, på tvers av bransje og
konkurranse.
Strategiplan 2010-2012 beskriver følgende delmål for oppfyllelse av hovedmålet:
1. Regionale rammebetingelser skal bidra positivt til medlemmenes
konkurransekraft og investeringsvilje.
2. Felles tiltak mellom offentlig, næringsliv og FoU-miljø skal stimulere til utvikling
og øke grunnlaget for medlemmenes lønnsomhet, direkte eller indirekte.
3. Relevant og aktuell informasjon og kunnskap skal være lett tilgjengelig for
medlemmene.
4. Medlemmene skal høres og avlastes i saker av felles interesse.
5. BNFs autoritet og påvirkningskraft skal ytterligere styrkes gjennom prioritert
aktivitet og økt rekruttering av medlemmer.
Strategiplanen danner grunnlaget for årlige handlingsplaner som vedtas av styret.
Bodø Næringsforums primære interesse er at medlemmene skal oppnå ønskede
resultater av sin virksomhet, og at vi på en tilfredsstillende måte støtter opp under
dette målet, og fyller vår rolle som et solid talerør og felles representant for lokalt
næringsliv.
Gjennom våre tillitsvalgte og administrasjonen er vi aktivt tilstede i DA Bodøorganisasjonen samt i andre felles utviklingsprosjekter som vi mener tjener
medlemmenes generelle interesser, enten direkte eller indirekte.
Bodø Næringsforum er partner i nyskapingsprogrammet ”i2016” og i ”Partnerskap
Salten”.

Rammebetingelser og konkurransevilkår
(jfr. delmål 1)
Styret mener at Bodø Næringsforum gjennom høringsuttalelser, innspill og dialog,
også i 2009 har bidratt til å påvirke næringspolitisk dagsorden og beslutninger, med
positiv betydning for medlemmenes rammebetingelser og konkurransevilkår.
Vi har løpende og god kontakt med kommunale myndigheter. Det gir rom for dialog
og uttalelser på et profesjonelt plan, som vi mener kan tjene næringslivets felles
interesser.
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Saker / temaer hvor
Bodø Næringsforums synspunkter er formidlet gjennom uttalelser og innspill:
Kommunedelplan for Bodø sentrum
Høringsuttalelse til Bodø kommune vedrørende forslag til utvidelse av avlastningssenter for handel på Plassmyra / Stormyra.
Vi uttalte oss tilfreds med at byplankontoret hadde vurdert det som lite ønskelig og
urealistisk med detaljstyring av varegrupper i overordnet kommunedelplan. På dette
prinsipielle grunnlag hadde vi ingen bemerkninger til forslaget fra Planutvalget til
utvidelse av avlastningssenter-området.
Bodø som kandidat til utpekt havn – forskrift til ny havne- og farvannslov
Innspill til Fiskeri- og kystdepartementet med støtte til Bodø kommunes høringsuttalelse til forskrift til ny havne- og farvannslov, og argumentasjon for å gi Bodø
status som utpekt havn.
Departementet svarte at de ville ta med seg innspillet fra Bodø Næringsforum i det
videre arbeidet.
Næringsmessige utviklingsvisjoner for Burøya
Åpent brev til politikerne i Bodø kommune i forkant av Bodø bystyres behandling av
kommunens høringsuttalelse til konsesjonsbehandlingen av omsøkte to
forbrennings-/energianlegg, planlagt beliggende h.h.v. på Burøya og Kvalvikodden.
Fra Bodø Næringsforums ståsted anmodet vi poltikerne om å utrede / vektlegge
næringsutviklings-perspektivet ved etablering av et forbrennings-/energianlegg i
Bodø. Offentliggjorte næringslivsplaner planer viste hvilke næringsmessig og
miljømessig betydning det vil kunne ha å etablere forbrenningsanlegg for avfall på
Burøya, i stedet for på Kvalvikodden.
Bodø bystyre vedtok å anbefale Burøya-alternativet i sin høringsuttalelse til sentrale
konsesjonsmyndigheter.
Planprogram for regulering av Bodø stamnett-terminal
Innspill til Bodø kommune.
Vi sluttet oss til foreslåtte planprogram. Imidlertid gjentok vi vår betenkning fra flere
tidligere sammenheng, og ba om at konsekvensen av planlagt stenging av
Nordstrandveien (Rv 834 / ny fylkesvei 834 strekningen Mælen - Rønvikveien)
utredes i tilknytning til arbeidet med reguleringsplan for stamnett-terminalen.
Dette fordi vi er betenkt over hva det vil medføre av trafikktetthet på Jernbaneveien,
som primært er en næringstransportvei, når Nordstrandveien stenges som vedtatt.
Vi forstår det imidlertid slik at vedtaket står fast om framtidig stenging for gjennomgangstrafikk, unntatt kollektivtransport.
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Nye fylkesveier
Innspill til Nordland fylkeskommune, via NHO Nordlands høringsuttalelse.
Selv om vi er kjent med foreliggende stengingsvedtak i kommunedelplan, foreslo vi
bl a at ny fylkesvei 834 strekningen Mælen – Rønvikveien blir opprettholdt som
gjennomgående transportvei for privatbilisme til/fra nordsia, for å avlaste
Jernbaneveien for unødvendig privatbilisme gjennom terminalområdet.
Politiets forslag om periodisk avstenging av Sjøgata
Vi reagerte raskt gjennom media, hvor vi gikk sterkt imot forslaget, som kunne ha
bidratt til å hindre tilgjengeligheten og til en privatisering av sentrum i Bodø, som vi
ser at næringslivet generelt sett ikke vil være tjent med.
Foslaget ble deretter lagt dødt.

Samarbeidsprosjekter som Bodø Næringsforum har deltatt i
(jfr. delmål 2)
NAV Bodø
 Utvikling og iverksettelse av kurs for regnskapsmedarbeidere i regi av
NAV Bodø, etter påtrykk og i samarbeid med medlemsbedriftene i
regnskapsbransjen (BNFs Regnskapsforum),
Bodø kommune / Team Bodø KF





Bedre fergeforbindelse Bodø-Lofoten
Nyskapingsprogrammet ”i2016”
Kjenn Bodø
Hold Bodø Ren

Nordland fylkeskommune / Salten regionråd
 Partnerskap Salten
Høgskolen i Bodø
 Universitetsby-prosjektet
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Nettverksbygging og kunnskapsformidling
(jfr. delmål 3 og 4)
Bodø Næringsforums møte- og nettverksarenaer for medlemmene er orientert mot
faglige temaer som vi oppfatter har relevant interesse. Møteplassene skal imidlertid
også gi rom for at bedriftsledere kan knytte nærmere kontakt og dele erfaringer med
hverandre, til gjensidig nytte.
Bodø Næringsforums forskjellige møteplasser:







BNFs Næringskafe
Kontaktmøter, bedriftsbesøk
Seminarer og konferanser
Fag- og arbeidsmøter
Partnerskap / samarbeidsprosjekter
BNFs Karriereforum (oppstart i 2010)

Næringskafeen er Bodø Næringsforums faste møtearena og treffsted, og er åpen for
ledere fra næringsliv og offentlig virksomhet.
I slutten av 2009 ble planene lagt for etablering av BNFs Karriereforum – et nettverk
for unge voksne i aldersgruppen 20-35 år, som vil opp og fram.
Med tilskuddsbevilgning fra DA Bodø for de to første utviklingsårene startes BNFs
Karriereforum i begynnelsen av 2010,
Målsettingen med BNFs Karriereforum er å tilby et fast og stabilt møtested som gir
unge voksne mennesker mulighet til å treffes for å utveksle erfaringer, lære mer om
næringslivet i Bodø samt bli faglig oppdatert på temaer som inspirerer, motiverer og
stimulerer for egenutvikling.
BNFs Karriereforum vil også kunne representere en møteplass hvor unge deltakere
kan danne nettverk med byens ledende næringslivsaktører.
Følgende temaer ble satt på dagsorden i BNFs Næringskafe i 2009:










Status i utviklingsprogrammet ”Byen og havna” og
kulturelt innslag: Opera light
Presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge
Utviklingen av arbeidsmarkedet
Trenger vi petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen?
Bekjempelse av svart økonomi, v/bl.a. Skattedirektøren
Presentasjon av fire spennende medlemsbedrifter
Fotball EM 2016 i Bodø
Mulighetene i finanskrisen
Kulturlivets betydning i Bodø
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Seminarer og konferanser som Bodø Næringsforum har gjennomført










Næringslivstreff 2.desember med middag i Bodø Næringsforums nye
konferansesal
To miniseminar, 13.november og 7.desember, for h.h.v. 50 og 70 elever i
videregående skoler i Bodø.
Næringslivstreff i Sørfold og Fauske 1.oktober, i samarbeid med Fauske
Næringsforum – bedriftsbesøk hos Sørfold kommune, Elkem AS Salten Verk,
Sisoflor AS, Sisomar AS samt orientering om Fauske kommunes næringsarbeid
Vil du selge til det offentlige? – konferanse 7.september i samarbeid mellom
Nordland fylkeskommune, NHO Nordland og Bodø Næringsforum (teknisk
arrangør).
Samferdselskonferanse på Fauske 12.juni hvor Fauske Næringsforum var
samarbeidspart, i tillegg til Salten Regionråd, Team Bodø KF, Fauna KF og
Nordland fylkeskommune.
BNFs Miljøkonferanse 2009 ”Hold Bodø Ren 2009” 7.mai, i samarbeid med
Iris Retura AS, Østbø AS og Bodø kommune.
Informasjonsmøte om DA-ordningen 20.april, i samarbeid med DA Bodø.
Målgruppe for møtet: Regnskaps- og revisjonsbedrifter i Bodø.
Salg- og service kick off ”Den glade organisasjon” 16.april.

Omdømmeundersøkelse om Bodø Næringsforum
(jfr. delmål 4 og 5)
Undersøkelsen ble foretatt i september 2009 ved at Polarfakta AS gjennomførte en
telefonspørring hos 53 næringslivsledere i Salten, primært Bodø.
Bedriftskompetanse AS foretok en sammenstilling og analyse av resultatene som
rapporten fra Polarfakta viser.
Formålet med undersøkelsen var å få belyst følgende spørsmål:





Er Bodø Næringsforum kjent?
Oppfattes Bodø Næringsforum å være en seriøs organisasjon?
Oppfattes Bodø Næringsforum å ha autoritet?
Oppfattes Bodø Næringsforum å være nyttig for næringslivet?

Bedriftskompetanse AS konkluderer med at Bodø Næringsforum kommer godt ut av
undersøkelsen. Mange trekker fram viktige saker og markeringer som Bodø
Næringsforum tar initiativ til. Samtidig makter ikke de som har svart å komme med
mange nye innspill til hvordan Bodø Næringsforum bør jobbe. Forslagene går i
første rekke på de områdene der det tidligere har vært arbeidet.
Bedriftskompetanse AS skriver i sin sammenstillings-rapport:
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”I sitt dag-til-dag-arbeid har Bodø Næringsforum behov for å engasjere seg i
markerings- og flaggingssaker som gir konkret nytte og grunnlag for tilrettelegging og
forbedringer overfor medlemsbedriftene. Omdømmeundersøkelsen viser at mange
setter pris på dette arbeidet og synes Bodø Næringsforum gjør en god jobb. De er
flinke til dette, kommer det frem av undersøkelsen.”
Rapporten fra Polarfakta er tilgjengelig på www.bnf.no

BNFs nye konferansesal i Næringslivets Hus
(jfr. delmål 5)

Bodø Næringsforum har sine nye kontorlokaler i 3.etasje i Næringslivets Hus.
Konferansesalen i toppetasjen skal være et aktivum både for Bodø Næringsforums
virksomhet og for medlemmene, og dermed styrke BNF-nettverket ytterligere. Lokalet
vil være sterkt knyttet til Bodø Næringsforums kjernevirksomhet som næringsorganisasjon.
Lokalene leies hos Flygt Eiendom AS.
Etableringen av konferansesal og selskapslokale var en del av avtalen med Bodø
Håndverks- og Industriforening, som ble inngått i forbindelse med at foreningen
fusjonerte med Bodø Næringsforum pr. 1.juni 2008.
I løpet av 2009 foretok vi full renovering og ny møblering av konferansesalen med
tilhørende fasiliteter, ved hjelp av kapital som ble overført fra Bodø Håndverks- og
Industriforening ved fusjonen.
Lokalene framstår som presentable og funksjonelle.
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Årets Lampe
Årets Lampe 2009 ble i februar 2010 tildelt Bodø hovedflystasjon for innsats ved
arrangement.
Begrunnelse:
Bodø hovedflystasjon, representert ved ledelse og vernepliktige, har opp gjennom
årene vært en sterk samarbeidspart og bidragsyter til at Bodø-samfunnet har kunnet
gjennomføre store arrangement, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Bodø hovedflystasjon har med sin dugnadsinnsats inn mot større arrangement
bidratt til at frivillige organisasjoner og frivillig virksomhet innen idrett og kultur har
evnet å påta seg kapasitetsmessig risiko ved å være arrangør for krevende
arrangement.
På vegne av næringslivet er vi derfor svært takknemlig for at Bodø hovedflystasjon
har sett nytten av å ta del i denne type sivil virksomhet i lokalsamfunnet.
Ved å forholde oss indirekte til statuttene har Bodø Næringsforum funnet Bodø
hovedflystasjon verdig til å motta ”Årets Lampe 2009”.
Kr. 5.000,- som følger den symbolske lampen håper Bodø Næringsforum kan
benyttes til velferdstiltak, etter luftvingsjefens nærmere bestemmelser.
Årets Lampe er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon innen idrett og kultur,
som har utmerket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet eller innsats. Det forutsettes også at
organisasjonen har vakt ekstra begeistring og engasjement innen byens befolkning,i tillegg til positiv
markering av Bodø nasjonalt.

Framtidsutsikter
Næringslivet i Bodø synes å være i stand til å kontinuerlig omstille seg og ta
markedsandeler under skiftende økonomiske forhold. Bodø er i jevn økende vekst og
utviklingsaktiviteten i hele regionen er relativt stor. Det er en offensiv holdning i
bysamfunnet som samlet gir satsingsvilje og handlekraft – både fra offentlig og privat
side.
Bodøs oppgave og utfordring – både som fylkeshovedstad og som motor i
Bodøregionen, er å være konkurransesterk i forhold til landsdels- og nasjonalt nivå.
Det kan best skje ved tilrettelegging av infrastrukturtiltak for framtidsrettet
næringsutvikling, ved utvikling av kunnskaps- og kompetansemiljøer som styrker
nærings- og arbeidsliv samt ved å fokusere på gode bo- og levekvaliteter i regionen.
For næringslivet er det viktig at både bedriftene og samfunnet er attraktive, for å
tiltrekke seg nødvendig, kompetent arbeidskraft i forskjellig alder og kjønn.
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Styret er av den formening at Bodø Næringsforum har en sterk posisjon, både i
forhold til næringslivet og i forhold til tilretteleggende myndigheter.
Vi er en ønsket samarbeids- og dialogpart og vi oppfatter at vi blir hørt.
Vi har tro på at vår langsiktige strategi og vår handlingsplan for 2010 setter Bodø
Næringsforum i god stand til å håndtere de oppgavene som medlemmene vil være
tjent med og tilfreds med, samt til fortsatt vekst gjennom økt medlemstilslutning.

Takk
Vi vil avslutningsvis takke Bodø Næringsforums medlemmer, Bodø kommune /
Team Bodø KF, Nordland fylkeskommune, Salten Regionråd, Høgskolen i Bodø og
andre samarbeidsparter for den tillit og interesse som er vist Bodø Næringsforum
gjennom året.

Bodø, 31. desember 2009 /10.mars 2009

BODØ NÆRINGSFORUM
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Mona Ågnes
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Aud Schjødt Fredriksen
Styremedlem

Ove Andreassen
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Frode Pedersen
Styremedlem
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