HISTORISK TILBAKEBLIKK
1986 – 2011

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.
Bodø Næringsforums visjon, vedtatt i 2007
Vi skal være et solid talerør for medlemmene, på tvers av bransje og
konkurranse.
Innfusjonerte organisasjoner
• Bodø Handelsstands Forening, stiftet 6.3.1899.
Sammenslått med Bodø Næringsforum 1.1.1999,
fusjonert 24.10.2001.
• Industriforum Bodø, stiftet 13.1.1992.
Fusjonert 1.1.1999.
• Bodø Reiselivsforening, stiftet 7.9.1993.
Fusjonert 1.1.1999.
• Bodø Håndverks- og Industriforening, stiftet 6.12.1898.
Fusjonert 1.6.2008.
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Styreledere i Bodø Næringsforum gjennom 25 år
Disponent Hans Olav Fjærvoll
18.6.1986 – 25.4.1989
Murmester Roy A. Strøm
25.4.1989 – 27.4.1994
Regionsjef Geir S. Hanssen, Tollpost Globe AS
27.4.1994 – 26.4.1999
Banksjef Bjørn Roald Olsen, Sparebanken Nord-Norge 26.4.1999 - 29.9.2006
Distriktssjef Per Jacobsen, Schenker AS
29.9.2006 -

Direktører
Harald Kristiansen, konstituert
Finn Aurdal
Åshild Movik

18.6.1986 – 31.7.1986
1.8.1986 – 31.8.1992
1.9.1992 –

Næringsforeningsapparatet i Bodø omstruktureres
Forut for stiftelsen av Bodø Næringsforum hadde Bodø Handelsstands
Forening, Bodø Håndverks- og Industriforening og Bodø Næringsråd i
november 1985 sluttet seg til en organisering av de enkelte foreninger
under en felles paraply - Næringslivets Fellessekretariat. I desember
1985 sluttet også Bodø Reiselivslag seg i prinsippet til
samorganiseringen.
For en periode på 6 måneder ble daværende næringssjef i Bodø
kommune, Harald Kristiansen engasjert som daglig leder for
Næringslivets Fellessekretariat. Første oppgave var å utarbeide forslag
til ny organisasjonsplan.
I møte 8. april 1986 gjorde generalforsamlingen vedtak om å endre
navnet Næringslivets Fellessekretariat til ”Bodø Næringsforum”.
Første ordinære generalforsamling i Bodø Næringsforum ble avholdt 18.
juni 1986 kl. 12.00 i Central Hotel, hvor vedtektene for Bodø
Næringsforum ble fastsatt. Denne datoen er senere blitt betraktet som
den formelle stiftelsesdato for den nye organisasjonen.
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Styret skulle bestå av 7 medlemmer, hvorav Bodø formannskap skulle
oppnevne 3 medlemmer. (Ordningen med kommunal styrerepresentasjon i
Bodø Næringsforum ble avviklet i 1996, i forståelse med kommunens ledelse.
Kommunens observatørstatus opphørte i 1999).

Hans Olav Fjærvoll ble valgt som første styreformann, og Finn Aurdal ble
ansatt som direktør fra 1. august 1986.
Sekretær Åshild Wigen var med fra starten av Bodø Næringsforum i
1986 og til hun sluttet i 1998. Fra 1972 til 1986 var hun sekretær i Bodø
Handelsstands Forening og deretter Næringslivets Fellessekretariat, og
var dermed godt kjent med organisasjonsstrukturen og grunnlaget for
etableringen av Bodø Næringsforum.
Utfordrende fellesskapsoppgaver venter
Bodø Næringsforum drev Turistkontoret og Ungdomsherberget / Bodø
Vandrerhjem i noen år fra 1987, og deltok i 1989 som pådriver og
aksjonær ved opprettelsen av Bodø Arrangement AS, med sterk støtte
fra Bodø kommune. Aksjeselskapet skulle ivareta de kommersielle
reiselivs- og arrangementsoppgavene. Direktøren fikk deretter delt
stilling (50/50) mellom Bodø Næringsforum og Bodø Arrangement AS.
Kommunepolitikerne i styret hadde forventninger om at Bodø
Næringsforum skulle være pådriver for positive holdninger og prosjekter
som kunne bety noe for byen utad. Bodø Næringsforum sto sentralt i
flere byutviklingstiltak. ”Flybyen Bodø” ble i årsmeldingen for 1987
definert som en hovedoppgave for Bodø Næringsforum. ”Flyforum Bodø”
bragte imidlertid ikke de forventede resultater i forhold til flyaktivitet, men
var berettiget som kontaktforum.
Aktivitet avler aktivitet
Det var før kjøpesentrenes tid, og aktiviteter i byen måtte skapes i
samarbeid mellom flere forskjellige aktører innen handel, reiseliv og
kultur. Bodø Handelsstands Forening, som nå var en del av den nye
paraplyorganisasjonen, hadde lang erfaring med messearrangement og
andre handelsaktiviteter. Dette arbeidet ble mer eller mindre overtatt av
Bodø Næringsforum i samarbeid med bl.a. Bodø Arrangement AS.
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Bodø-Uka ble arrangert årlig. Den tradisjonsrike Nord-Norge Messen ble
arrangert hvert tredje år i Bodø, med Luval Messer AS som teknisk og
økonomisk ansvarlig. Nordturisme 87 ble et stort arrangement som Bodø
Næringsforum var engasjert i. Driftsansvaret for Turistkontoret ble
styrende for mange av reiselivsprosjektene.
Da Olsokdagene ble døpt om til Nordland Musikkfestuke, skrev Bodø
Næringsforum i sin årsmelding at prosjektet var det som totalt ”best
setter Bodø på kartet”.
Aksjonen ”Bodø til tjeneste” i oktober 1988 ble en formidabel suksess,
som ble kopiert av andre byer – motivert av resultatet med mangedoblet
omsetning i butikkene. ”Bodø var stappfull av kjøpelystent publikum”
skrives det i Bodø Næringsforums årsmelding.
Bodø Næringsforum tar del i byutviklingen
De første årene var Bodø Næringsforum involvert i svært mange
byutviklings- og byprosjekter samt store konferanser, som bidro til å
skape aktivitet i byen både på kort og lang sikt. Av større prosjekter er
det naturlig å nevne Nordlandshallen og Kulturhuset som ble påbegynt i
1990, 22-gruppen (Glimt) samt byjubileet 1991.
I Nordlandshallen-prosjektet var Bodø Næringsforum aktiv i arbeidet for
å skaffe til veie nødvendig egenkapital fra næringslivet.
Gågategarasjen ble ferdigstilt i 1990, og arbeidet med Glassoverbygg i
gågata var i gang. Bodø Næringsforum fant det den gang naturlig og
nødvendig å holde en meget lav profil i Gågatesaken, da den i verste fall
kunne medvirket til å fremme motstridende interesser blant
medlemmene. Den mest kontroversielle saken i 1990 var glassoverbygget, som engasjerte byens befolkning sterkere enn noe annet.
I Bodøs jubelår 1991 med markering av byens 175 års jubileum, sto
Bodø Næringsforum og Bodø Arrangement AS som arrangører for flere
store arrangement. Sitat fra årsmeldingen: ”Intet år i Bodøs historie har
vært preget av så store og så mange arrangementer som 1991.”
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Det blir vanskeligere å drifte Bodø Næringsforum
Ifølge årsmeldingen ble 1990 et turbulent driftsår for Bodø
Næringsforum.
Felles administrasjon og flytting av ansatte til Bodø Arrangement AS
vanskeliggjorde profilering av begge selskap. Rollefordelingen var
vanskelig.
Problemene rundt profilering og rollefordeling ble imidlertid så
påtrengende at styrene samt delt ledelse for de to organisasjonene
konkluderte med at ”en skilsmisse var uomgjengelig nødvendig”.
Direktøren gikk tilbake til hel stilling i Bodø Næringsforum, mens ny
administrerende direktør ble ansatt i Bodø Arrangement AS.
Økonomisk var Bodø Næringsforum avhengig av serviceavgifter fra
byens næringsliv samt prosjektinntekter; som tillegg til en beskjeden
medlemskontingent.
Alle andre inntektskilder var overført fra Bodø Næringsforum til
aksjeselskapet. Ifølge årsmeldingen var økonomien i Bodø
Næringsforum ”blitt svært liten og oversiktlig” etter skilsmissen med
Bodø Arrangement AS.
Lederskifte og turbulente tider
I september 1992 ble det direktørskifte i Bodø Næringsforum, og Åshild
Movik tok over som ny direktør. Årets virksomhet ble preget av omstilling
og organisasjonsutvikling. Aktivitetsnivået overfor medlemmene ble lavt
det året.
Bodø Arrangement AS gikk konkurs i oktober 1992. Bodø Næringsforum
tapte aksekapitalen på 100.000 kroner samt sto i gjeld til utleier Bodø
kommune for aksjeselskapets uoppgjorte husleie, hvor Bodø
Næringsforum hadde kontraktsansvaret overfor utleier.
Et langsiktig rente- og avdragsfritt lån fra Bodø kommune på 165.000
kroner reddet Bodø Næringsforum den gangen. Et betydelig regnskapsmessig underskudd i 1992 og en prekær likviditetssituasjon var
uunngåelig. Det kommunale lånet ble flere år på rad fornyet uten renter
og avdrag, inntil Bodø kommune til slutt vedtok å slette fordringen.
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Medlemskontingent og serviceavgift fra nystiftede Industriforum Bodø
samt velvillig prosjekttildeling fra Bodø kommunes næringsavdeling bidro
til økte inntekter og gjorde at Bodø Næringsforum kom seg økonomisk
gjennom den kritiske perioden.
Forprosjektet ”Nasjonal boligutstilling” / ”Bo i Bodø ’96” var ett av
prosjektene som ble utredet i den forbindelse.
”Nye” Bodø Næringsforum tar form
”Nye” Bodø Næringsforum oppsto i 1993, ved implementering av nytt
formål og ny virksomhetsbeskrivelse, som innbefattet økt fokus på
næringspolitiske innspill og høringsuttalelser for bedring av næringslivets
rammebetingelser og rekruttering av yrkesfaglig kompetanse.
Serviceavgiften ble økt med 50 %.
Medlemmer som på flere år ikke hadde betalt kontingent ble strøket.
Opprydding i medlemsmassen resulterte i 139 gjenværende
bedriftsmedlemmer.
Etter positiv behandling i Bodø kommune kom Bodø Næringsforum fri fra
leiekontrakten med kommunen og dermed også integreringen med
Turistkontoret. Tilnærmet lik logo med konkursrammede Bodø
Arrangement AS ble fjernet, og dagens logo ble raskt laget. Bodø
Næringsforum tok også tilbake rettighetene til Nord-Norge Messen i
Bodø, som en periode hadde vært forvaltet av Bodø Arrangement AS.
I 1993 bevilget Bodø kommune driftstilskudd på kr. 40.000,- direkte til
Bodø Næringsforum. Tidligere kommunale tilskudd til Bodø
Næringsforum var adressert til drift av turistkontoret, som integrert del av
Bodø Næringsforum.
Det nye tilskuddet til Bodø Næringsforum ble etter hvert økt til kr.
150.000,- pr. år. Ordningen med kommunalt tilskudd ble avviklet i 2002.
Nord-Norge Messen ble gjennomført i 1993 i samarbeid med Luval
Messer AS, og det bidro til nødvendige inntekter for Bodø Næringsforum,
samtidig som det opptok mye av arbeidskapasiteten.
Industrien blir invitert inn i Bodø Næringsforum-nettverket
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I januar 1992 var Industriforum Bodø stiftet etter initiativ fra Bodø
Næringsforum, som også skulle være sekretariat for den nye
organisasjonen. Inkludering av industrien gjennom medlemskap
var et viktig strategisk grep for å bringe Bodø Næringsforum videre.
Profileringsprosjektet ”Industriguide Bodø” ble gjennomført med
økonomisk støtte fra bedriftene. Synliggjøringen av industri- og
produksjonsbedriftene i Bodø mellom to permer, viste seg å bli en
overraskende dokumentasjon over hvor sterkt Bodø sto innen denne
næringen.
Reiselivet reorganiseres
I 1994 ble Bodø Reiselivsforening stiftet etter initiativ fra Bodø
Næringsforum. Bodø Reiselivslag som opprinnelig var en del av
Næringslivets Fellessekretariat hadde da vært passiv i flere år.
Bodø Næringsforum var nå blitt sekretariat for alle de bransjeorienterte
næringsforeningene i Bodø. Respektive foreningers særinteresser
styrte mye av Bodø Næringsforums dagsorden.
Prosjektaktiviteter til støtte for utvikling
Med tilskudd fra offentlige virkemidler ble det i 1994 – 1995 innen Bodø
Næringsforum-nettverket gjennomført en del større kompetansehevingsprogram. Bodø Reiselivsforening var formelt eier og styringsgruppe for et større prosjekt benevnt ”Markeds- og salgssamarbeid innen
reiselivsnæringen” (”Reiselivssjefen”), som ble driftet av Bodø
Næringsforum. I tillegg til offentlig prosjekttilskudd bidro næringslivet til
prosjektet med betydelige tilskudd. Prosjektet ble avsluttet av Bodø
Næringsforum i 1996, ved at resterende tilskuddsmidler fra næringsliv og
offentlig ble overført til nystartede Destinasjon Bodø AS, mot at
selskapet sluttførte prosjektet i 1997.
Gjennom Bodø Handelsstands Forening ble det gjennomført et
kompetanseprogram for varehandelen i Bodø.
Dessuten gjennomførte Bodø Næringsforum prosjektet ”Arrangørskole” –
arrangørstøtte overfor frivillige organisasjoner i Nordland.
Fylkesfinansierte fagbrevkurs for industriell næringsmiddelproduksjon og
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kjøttfag ble gjennomført i samarbeid med deler av næringslivet som
hadde behov for etterutdanning av egne medarbeidere.
Prosjektet ”Forsøk på etablering av referansegrupper – nettverk for
næringsliv og videregående skoler i Bodø” ble igangsatt. Selv om
prosjektet ikke resulterte i et varig nettverk, ga det impulser til det gode
samarbeidet som årene deretter har vært mellom byens videregående
skoler og Bodø Næringsforum, formelt forankret gjennom skolenes
medlemskap og tilknyttede avtaler.
I samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Salten
Regionråd har Bodø Næringsforum vært arrangør for flere konferanser
for skole og næringsliv / arbeidsliv; første gang i 1995 med 60 deltakere.
Allerede i 1995 var Bodø Næringsforum pådriver for å forsøke
samordning og samlokalisering av næringslivets opplæringskontor i
Salten. En videreutvikling av strategien er fortsatt aktuell i 2011.
Kjemper for en selvstendig Nordlandsbanken
Bodø Næringsforum gikk på banen og kjempet for fylkets ”egen bank”,
da Sparebanken Nord-Norge i 1995 forsøkte på oppkjøp av
Nordlandsbanken.
Den 30. juni gikk styret i Bodø Næringsforum ut med pressemelding og
oppfordring til medlemmene og andre interesserte om å foreta støttekjøp
av aksjer i Nordlandsbanken, for å blokkere for Sparebanken NordNorges oppkjøpsforsøk.
Begrunnelsen var at Bodø i tilfelle oppkjøp av Nordlandsbanken ville
miste sin betydning som et sentralt finanssenter med kraft til å tiltrekke
seg både kapital og kompetanse. Videre ble det uttalt at næringslivet i
Nordland ikke måtte sitte stille og se på at finansielt motiverte
aksjonærer utenfor fylket skulle styre Bodø og Nordland inn i en
omstrukturering av det lokale bankvesenet, som kunne få dramatiske
følger på lengre sikt.
Bodø Næringsforum setter dagsorden for petroleumsstrategi
I 1996 utredet Bodø Næringsforum prosjektet ”Petroleumsstrategier for
Bodø”. Dette vakte sterke negative reaksjoner på Helgeland, særlig fordi
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Nordland fylkeskommune hadde gitt tilskudd til utredningen.
Utredningen ble imidlertid fulgt opp av Bodø kommune, som nedsatte et
oljeutvalg og politisk vedtak av ”Oljestrategier for Bodø 1998-1999”.
Sålangt har ikke de store resultatene kommet.
Samhandling med Forsvaret
Med bakgrunn i Forsvarets tunge tilstedeværelse i Bodø, og den positive
betydningen det har for næringslivet, har det vært naturlig for Bodø
Næringsforum å bidra som samarbeidsaktør ved gitte anledninger.
I tilknytning til ”Øvelse Strong Resolve” i 1998 ble det fra Bodø
hovedflystasjon tatt initiativ til et prosjekt mellom Forsvaret, næringslivet
og Bodø kommune som bidro til å gi de besøkende forsvarsavdelinger,
både nasjonale og allierte, en spesiell forhåndsvelkomst og en positiv
bydeltakelse under øvelsen.
Daværende stasjonssjef ved Bodø hovedflystasjon, brigadér Tomas
Colin Archer, takket Bodø kommune og Bodø Næringsforum med blant
annet denne tilbakemeldingen:”Det samarbeidet vi har hatt med byen og
næringslivet har blitt lagt merke til langt ut over Bodøs grenser.”
Fisk og øl – også en del av næringspolitikken
I 1999 var Bodø Næringsforum pådriver og prosessaktør for at Bodø
skulle få status som grensekontrollstasjon for fisk og fiskeprodukter. Som
resultat kom Bodø havn i juni 1999 med på listen fra Fiskeridirektoratet.
Senere er denne statusen tapt.
Bodø Næringsforum sto også sentralt i prosessen for å få ølsalg i
dagligvare-handelen, og var i en periode ikke særlig populær hos
selvstendig næringsdrivende innen ølutsalg, som ville miste grunnlaget
for næringsvirksomheten. Prinsippet sto imidlertid sterkere enn
særinteressene i denne saken, selv om deler av næringslivet ble berørt.
Imidlertid ble det flertall i bystyret for å åpne for ølsalg i butikker, og Bodø
Næringsforum var invitert til å bidra til å utforme rammene.
Næringslivet blir involvert i fritt valg av strømleverandør
I medlemmenes interesse ble ”BNFs Innkjøpsring for strøm” etablert i
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1999, for å bidra til større innkjøpsvolum og sterkere forhandlingsstyrke
for pris. Ringen ble en del av en større innkjøpsring, som ble profesjonelt
ledet av Unifab AS. Det ble både opp- og nedturer i markedet. Samlet
sett ble det likevel nyttig læring og erfaring for de deltakende bedriftene,
til bedre å kunne utnytte konkurransen i det åpne strømmarkedet til å
foreta kostnadsbesparende innkjøp.
Forsøk på samarbeid mellom næringsforeningene i Nordland
I samarbeid med VINN Narvik var Bodø Næringsforum og Narvik
Næringsforum i 1997 initiativtakere til et nettverk for næringsforeningene
i Nordland, delvis finansiert med offentlige virkemidler. Landets første
næringsforumsnettverk, ble det sagt.
Nettverket viste seg imidlertid ikke livskraftig over tid. Da nyhetens
interesse hadde lagt seg, var det vanskelig å sette dagsorden som alle
næringsforeningene kjente seg igjen i, samt at nettverket ikke kunne
driftes videre uten eksterne tilskudd.
Bodø Næringsforum forsøkte senere å samle næringsforeninger fra hele
landet til årlige konferanser i Bodø, i samarbeid med HSH. Etter et par
konferanser ble det samme opplevelse som for nettverket i Nordland.
Et nytt Nord-Norge-nettverk ble etablert i 2008, med prosjektledelse i
Narvik Næringsforum og med støtte fra Landsdelsutvalget. Bodø
Næringsforum deltok ved oppstarten, og er invitert til å være med videre.
Med bakgrunn i Bodø Næringsforums rolle som lokalt / regionalt organ
for næringslivet, tok styret i mai 2009 en prinsipiell avgjørelse om at
Bodø Næringsforum ikke vil engasjere seg i etableringen av et
formalisert nettverk for næringsforeninger i de fire nordligste fylkene.
Begrunnelsen var at NHO, HSH og flere eksisterende næringslivsnettverk for Nord-Norge forutsettes å ivareta næringslivets interesser i en
større geografisk sammenheng, og at disse organisasjonene er åpne for
å motta innspill fra lokale og regionale foreninger.
Et mangeårig messesamarbeid med Luval Messer avsluttes
Bodø Næringsforum brøt messesamarbeidet med Luval Messer og
gjennomførte Nord-Norge Messa 1999 som enearrangør. Prosjektet ga
et svært godt økonomisk bidrag.
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NordlandsMessa 2002 (omdøpt fra Nord-Norge Messa) ga imidlertid
regnskapsmessig underskudd, delvis fordi Bodø Næringsforum dette
året valgte å gjennomføre en ren utstilling/ varemesse, uten tivoli og med
beskjeden underholdning. Samtidig inntok en ny og større nasjonal
messearrangør Nordlandshallen to uker før NordlandsMessa. Den nye
aktøren hadde kraftigere konkurransemidler til disposisjon og var ikke
interessert i å samarbeide med Bodø Næringsforum.
Erfaringene fra 2002-messa og den nye konkurransesituasjonen la
dermed grunnlaget for en strategisk styrebeslutning om at Bodø
Næringsforum i framtiden ikke skal bruke kapasitet på
messearrangement.
Det har ikke vært lokal interesse for å overta messerettighetene og
kunnskapsbasen, og konseptet NordlandsMessa er fortsatt Bodø
Næringsforums eiendom.
Elektronisk kommunikasjon gir nye muligheter
Bodø Næringsforum gikk inn i en ny verden i 2001, da tilknytning til
Internett ble opprettet gjennom nettstedene www.bnf.no og
www.nordlandsmessa.no
På et relativt tidlig stadium for nettstedsutvikling ble det en stor
investering for en liten organisasjon. Imidlertid var publiseringsverktøyet
svært brukervennlig og kunne ivaretas av Bodø Næringsforum selv, og
var dermed kostnadsbesparende i drift.
EØS og regional differensiert arbeidsgiveravgift
Allerede i 2003 tok Bodø Næringsforum tak i saken om eventuelt bortfall
av differensiert arbeidsgiveravgift.
Privat sektor i Bodø fikk økt arbeidsgiveravgift til 2013. Dette er sålangt
kompensert med næringsrettede statsmidler, som forvaltes av Nordland
fylkeskommune i samråd og samstyring med næringslivet, kommunen,
Universitetet i Nordland og Partnerskap Salten.
Ordningene for Regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) og
Differensiert arbeidsgiveravgift (DA) har vært og er fortsatt ett av de mest
omfattende arbeidsområdene for Bodø Næringsforum, som
påvirkningsaktør og deltaker i prosesser og avgjørelser.
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Setter dagsorden for desentralisert ingeniørutdanning i Bodø
I 2006 tok Bodø Næringsforum initiativ som endte opp med studietilbud
høsten 2007 innen desentralisert ingeniørutdanning ved Universitetet i
Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) i et positivt samarbeid med
Høgskolen i Narvik. Tiltaket forutsettes å kunne bedre
rekrutteringsmuligheten for den del av næringslivet som etterspør
ingeniørkompetanse.
BNFs Karriereforum
BNFs Karriereforum ble etablert som prosjekt i begynnelsen av 2010.
Målsettingen er å tilby et fast og stabilt møtested som gir ambisiøse unge
voksne i alder 20-35 en ny 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.
Møteplassen gir også rom for at unge deltakere kan danne nettverk med
byens ledende næringslivsaktører.
Det er et mål at unge voksne inkluderes i det lokale næringslivsmiljøet og
får lære mer om arbeids- og karrieremuligheter i Bodø, slik at det blir mer
attraktivt å søke arbeid og utvikling i denne regionen.
Næringslivets Hus
I 2009 tok Bodø Næringsforum i bruk nyrenoverte, innleide konferansefasiliteter i Storgt. 23 A, som et ledd i etableringen av Næringslivets Hus
i Bodø.
Økonomisk handlekraft, som er bygd opp som resultat av driften over
flere år samt ved tilførsel gjennom fusjonen med Bodø Håndverks- og
Industriforening, gjør det mulig for Bodø Næringsforum å framstå med
representative lokaler. Dette bidrar til å styrke Bodø Næringsforums
identitet samt til trivsel for medlemmer og andre samarbeidsparter som
møtes i lokalene.
Awards som er innstiftet av Bodø Næringsforum
”Årets Lampe” er foreningens symbolske takk til en frivillig organisasjon
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innen idrett og kultur som har utmerket seg gjennom året ved en spesiell
aktivitet eller innsats, og som har vakt ekstra begeistring og engasjement
innen byens befolkning, i tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt.
”Årets Lampe” er tildelt følgende organisasjoner:
1993: FK Bodø/Glimt, i forbindelse med at laget ble norsk cupmester
1994: Landsturnstevnet ’94, for årets arrangement
1995: Jenteløpet ’95, for fem års arrangement
1996: Idrettsklubben Junkeren, for elitelagets sportslige prestasjoner
1997: Bodø og Omegns Turistforening, bl a for å veilede innbyggerne til en opplevelsesrik og fornuftig bruk av naturen, i fritids- og rekreasjonsøyemed
1998: Nordland Musikkfestuke, som motor og verksted for utviklingen av
musikkmiljøet i Bodø, og med evne til å gå nye veier, både i kommunikasjon med publikum, og med grensesprengende oppsetninger
1999: Nyholms Skandses Compagnie, for et formidabelt arbeid med
restaureringen av Nyholmen Skanse, og gjenskapingen av den del av
Bodøs historie.
2000: Stiftelsen First Scandinavia / First Lego League, for spektakulær gjennomføring av
den internasjonale robotkonkurransen i Bodø Lufthavn.
2001: Landsskytterstevnet i Bodø, v/Bodø østre skytterlag, for imponerende lederskap og
enestående dugnadsinnsats i planleggingen og gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2001 i Bodø, under ekstreme værforhold.
2002: Bodø domkirkes sang- og musikkmiljø, et særdeles aktivt kulturverksted og
utviklingsmiljø i samhandling mellom profesjonelle og amatører, som vekker positiv
oppmerksomhet med sine fremføringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
2003: FK Bodø/Glimt, ved å vinne sølvplassene, både i eliteserien og Norges-cupen, og for
den gode måten klubben har forsterket seg som merkevare for Bodø.
2004: Bodø Luftfartshistoriske Forening, for å ha vært en sentral drivkraft og aktør innen
innsamling og bevaring av norsk luftfartshistorie, og for gjennomføring av flere større
prosjekter for restaurering og oppbygging av fly; anerkjent og beundret langt utover
landets grenser.
2005: Bodø Håndballklubb, arrangement for å ha bidratt sterkt til at landskamper og
treningsleir ble lagt til Bodø.
2006: IK Grand Bodø, som høsten 2006 tok steget opp i fotballens toppserie for kvinner.
2007: Parkenfestivalen Bodø, som ble startet i 2006 som et spektakulært prosjekt med
Rensåsparken som festivalarena, representerer stort pågangsmot, entusiasme, høy
risikovilje og en markedskommunikativ teft som står initiativtakerne til ære.
2008: Innstrandens Idrettslag, som i juni 2008 arrangerte tidenes første rulleskisprint i
Bodø sentrum, med sterk representasjon fra norgeseliten innen skisporten.
2009: Bodø hovedflystasjon, for dugnadsinnsats ved arrangement og dermed styrker
frivillige organisasjoners evne til å påta seg arrangøransvar for krevende arrangement.
2010: Ikke utdelt.

”Initiativ-Sertifikatet” ble innstiftet 14. juni 1995 med hensikt å synliggjøre
en person (eventuelt en virksomhet) i Bodø, som på en eller annen måte
har vist et initiativ som tjener lokalsamfunnets totale interesser.
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Følgende har mottatt BNFs ”Initiativ-Sertifikat”:
14.06.1995:
18.12.1995:
23.08.1996:
15.09.1998:
06.11.2008:

17.12.2010:

Jan Peter Krogh for bevaring og utvikling av Landego Fyr,
Arne Qvam for sitt initiativ til «Kald Krig konferansen»,
Terje Valle, Bodø Leiesjåførforening for sitt initiativ til mange nye
Bodø-selgere, gjennom prosjektet «Drosjesjåførene på guide-kurs».
Kystlaget ”Salta”, for initiativ og dugnad for å skape miljø i Bodø
fritidshavn
Gunvald Johansen Bygg AS, for systematisk sortering og behandling av
avfall fra byggevirksomheten.
Småbåthavna Gatekjøkken AS, for jevnt renhold rundt gatekjøkkenet
og nærliggende miljø.
(tildelt til bedriftene under Hold Bodø Ren-konferansen)
Runar Berg for hans initiativ og sterke personlige engasjement til
aksjonen 2010 for Å hjelpe FK Bodø/Glimt.

Bodø Næringsforums historie går videre…
Bodø Næringsforum har i alle år vært et møtested for næringsliv og
offentlige aktører, gjennom ”Fredagskaffen” (tidligere års møtested),
BNFs Næringskafe, BNFs Karriereforum og andre aktuelle møter,
seminarer og konferanser, hvor kunnskaper og informasjon formidles og
dagsorden settes. Slik vil det fortsatt være.
I ”100 år” har Frelsesarmeen og Bodø Handelsstands Forening
samhandlet om julegateåpningen i byen. Denne tradisjonen har Bodø
Næringsforum ført videre, og står nå for den offisielle julegrantenning på
Bodø torg hver 3. søndag advent, sammen med Frelsesarmeen og Bodø
kommune.
Som næringsutviklingsaktør har Bodø Næringsforum tatt en rolle som
pådriver og katalysator.
Samferdsel, logistikk, parkering, byutvikling og offentlig innkjøpsordning
er temaer som gjentar seg og er i fokus hele tiden.
Bodø Næringsforum er for eksempel sterk pådriver for tunnel gjennom
Tjernfjellet, Rv 77 for å forbedre veistandarden mellom Saltdal og
Sverige; ikke minst til fordel for godstransporten og reiselivet.
Ved markeringen av 25 års jubileet i juni 2011 er nærmere 250
virksomheter direkte tilsluttet Bodø Næringsforum ved medlemskap.
Gjennom medlemskap for kjøpesentrene er i tillegg mer enn 100 butikker
indirekte tilsluttet. Medlemspotensialet i Bodø er imidlertid større, og
utfordringen etter 25 års virksomhet er fortsatt å være attraktiv, aktuell og
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respektert som næringslivets solide talerør, på tvers av bransje og
konkurranse.
Resultater av Bodø Næringsforums engasjement, til felles beste for
medlemmer og lokalsamfunnet forøvrig, er oppnådd gjennom et godt
samarbeid med offentlige myndigheter og med andre aktører med
sammenfallende mål og interesser.
Omgivelsene og alliansene som har vist Bodø Næringsforum tillit og
respekt har vært en viktig forutsetning for å kunne oppfylle
medlemmenes forventninger gjennom 25 år med skiftende utfordringer
og rammebetingelser.
Det er en livskraftig og økonomisk solid næringsorganisasjon som tar
oppdraget videre. Bodø Næringsforum går inn i sitt 26. driftsår med 113
års historikk og ballast fra innfusjonerte foreninger, hvor de eldste –
Bodø Håndverks- og Industriforening, ble stiftet i 1898 og Bodø
Handelsstands Forening i 1899.

1986 – 2011
Denne historiske beretningen er utarbeidet av direktør Åshild Movik, på bakgrunn av
årsmeldinger og styredokumenter i Bodø Næringsforum.
En ekstern manusforfatter ville ha fortalt historien ut fra andre vinkler, mens dette
skriftet kan være farget av manusforfatterens snart 19 års ledelse av Bodø
Næringsforum.
Når vi ved 25 års jubileet har valgt å formidle noe av vår egen historie, er det i
respekt og ydmykhet for alle de som opp gjennom de 25 år – både innenfor og
utenfor organisasjonen, har bidratt til at Bodø Næringsforum har kunnet utvikle seg
og ta sin rolle seriøst, og forhåpentlig til nytte for medlemmene og lokalsamfunnet
for øvrig.
Skriftet må også ses på som en takk til alle styremedlemmene gjennom 25 år som
har vist ekte engasjement og kompetansedeling samt mange, mange arbeidstimer
for fellesskapet, uten å kreve styrehonorar tilbake.
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