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Årsmelding for 2021.
Navn og formål:
Lørenskog Næringsråd er en uavhengig forening. Foreningens formål er å fremme medlemmenes og Lørenskogs næringsinteresser.
Lørenskog Næringsråd skal være et partipolitisk nøytralt forum, koordinerende organ for medlemmene og den naturlige samarbeids- og
diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet. Lørenskog Næringsråd kan etter styregodkjenning
påta seg spesialoppdrag, prosjekter og sekretariatsfunksjoner.

Styret har siden årsmøtet bestått av :





Leder: Siv Svensson Ostrø
Nestleder: Mona Dehli
Kasserer: Roar Kvangraven
Styremedlemmer: Waqas Ahmad, Jørgen Lund Solvei, Anne-Marie Oppegaard, Jan Christian Dahl.

Årsmøte 2021:
Årsmøte skal ihht til vedtektene holdes innen utgangen av mars måned. Pga Covid19 pandemien og smittevern ble årsmøte avholdt 23.mars
2021 på Teams. Møtet ble godkjent som lovlig innkalt. 15 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Medlemmer:
LNR hadde ved utgangen av 2021, 21 betalende medlemmer. Målet var 25 medlemmer for inneværende periode.
Informasjon om dato for årsmøte, invitasjoner til frokostmøter og annen informasjon til medlemmene sendes på e-post til personer og
bedrifter som står på e-postliste hos LNR. Det sendes ut informasjon til 103 personer/bedrifter, hvor vi har fått bekreftet at de ønsker å
motta e-post fra LNR.
Styrets arbeid:
Styret er registrert i Brønnøysund. .
I løpet av perioden er det bl.a behandlet følgende saker:
-

Planlegging av aktiviteter/frokostmøter/styremøter
Covid19 – situasjonen for næringslivet
Samarbeidsprosjektet med kommunen

Aktiviteter:
Frokostmøter:
En viktig arena for LNR er frokostmøtene – en møteplass for å samle medlemmene og gi informasjon og kunnskap. Frokostmøtene er også en
flott arena for å knytte nettverk på tvers av næring, frivillige organisasjoner og idrettslag. Det har vær en meget positiv utvikling med stort
engasjement blandt deltagerne.
Pga av coronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre frokostmøter før høsten 2021:
28.september: Ragn Sells – Hva er sirkulærøkonomi og hvorfor er det viktig
21.oktober: Romerikes Blad oss - Satsing på Lørenskog som en egen del av Romerikes Blad.
23.november: Østlandske Rengjøring – Fra minus til pluss


Prosjektet Samarbeid næringsliv og kommune i Lørenskog.
Kommunen har gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt der målet er å utvikle konkrete verktøy for hvordan kommuner
kan jobbe mer effektivt med nyskaping og innovasjon. Kommunen tok i denne sammenheng initiativ til en prosjektgruppe for å
finne gode samarbeidsformer mellom næringsliv og kommunen.
LNR med leder Siv Svensson Ostrø, nestleder Mona Dehli og styremedlem Christian Dahl, var med i prosjektgruppen fra høsten
2020 til våren 2021. Det ble i prosjektgruppen valgt et interimsstyret med den hensikt å etablere en ny organisasjon for å styrke
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samarbeidet mellom næringslivet og kommunen. Interimsstyret ble valgt med Christian Dahl som leder. Organisasjonen ble stiftet
høsten 2021 med økonomisk støtte fra Lørenskog kommune. LNR er ikke en del av denne organisasjonen.
Et Lørenskog for alle!
Styreleder deltok i workshop i august. Dette var i et samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, Frivillighetsrådet,
Eldrerådet, Fjellhamar og Skårer menighet, Lørenskog IF, Hammer Turn, Landbrukskontoret, Nitor og Lørenskog kommune
som inviterte alle innbyggere, lag- og foreninger, næringsliv https://www.xn--lrenskognringsrd-robl74a.no/single-post/et-l
%C3%B8renskog-for-alle
Møte med Næringslivet i Lørenskog
Styreleder deltok i møte i regi av kommunen i Lørenskog Hus 29.sept.



Samarbeid med næringsforeninger på Nedre Romerike. Det er ikke avholdt møter i 2021 som LNR er kjent med.



NHO: LNR mottar invitasjon og deltar i møter og aktiviteter når det passer. Næringssjefen i kommunen holdes oppdatert etter
avtale.



Innovasjonscamp. Styreleder har deltatt i juryen på Fjellsrud skole i årets innovasjonscamp for 8. trinn i samarbeid med Ungt
Entrepenørskap. Nestleder deltok i juryen på Kjenn skole.



Medlemskontakt, hjemmeside og Facebook.
Styret har sett det som viktig å ha kontakt med medlemmene via hjemmeside og Facebook og har aktivt jobbet via disse mediene.
LNR har også opprettet en profil på Linkedin.
Vi har valgt å dele kommunens engasjement for og med næringslivet i våre kanaler.
Det er et ønske om at styret er aktive til å spre våre saker i SOME hvor de selv er aktive.



Økonomi
LNR har en sunn, men lav økonomisk likviditet og her derfor meget god kontroll på inntekter og utgifter. I 2022 er det sendt ut
faktura for medlemskontingent til alle medlemmer pålydende kr. 500,-. Vi beregner at vi vil få ca. 25 betalende medlemmer i løpet
av 2022. LNR har behov for støtte fra Lørenskog Kommune, for å kunne opprettholde vårt aktivitetsnivå. Det er søkt om kr 50.000 i
støtte for 2022. Det er p.t ikke mottatt svar, men styret antar at kommunen ikke vil gi ytterligere støtte, pga vesentlig tilskudd som
er gitt til oppstarten av Lørenskog i Utvikling. Det betyr at 2022 sannsynligvis blir LNR sitt siste driftsår.
Lørenskog 14.03.2022
For styret i Lørenskog Næringsråd

Siv Svensson Ostrø /s/
Mona Dehli /s/

Jørgen Lund Solvei/s/

Jan Christian Dahl /s/.

Anne-Marie Oppegaard /s/

Roar Kvangraven /s/

Waqas Ahmad /s/

