Protokoll fra møte i styret for Partnerskap Ofoten
Mandag 17.08.09, kl. 10:00-12:00
Formannskapssalen, Narvik Rådhus

Møtt: Bjørnar Pettersen (leder), Jardar Jensen, Karen Margrethe Kuvaas, Åsunn
Lyngedal, Anne-Rita Nicklasson
Meldt forfall: Sven-Roald Nystø, Knut Ravlo
Ellers til stede: Eystein Markusson (sekretær)
Orienteringssaker:
- Partnerskapsprogram og handlingsprogram oversendt NFK
- Økonomiske retningslinjer mottatt fra NFK 22.06.09
- Henvendelse fra Karrieresenteret i Ofoten angående prosjektet
”Kompetanseheving og nettverksbygging i skole og næringsliv i Ofoten” – saken
fremlegges for faggruppen for kompetanse i henhold til styrevedtak i sak 06/09.

Sak 07/09 Mandat faggrupper partnerskap Ofoten
Som en konsekvens av opprettelsen av faggrupper i partnerskapet som beskrevet i
partnerskapsprogrammet og vedtatt av styret i sak 04/09 er det formålstjenelig å vedta et
mandat for faggruppene.
Enstemmig vedtak:
”Mandat for faggrupper i Partnerskap Ofoten
Faggruppene for kompetanse, kultur og næring i Partnerskap Ofoten er opprettet av
Styret for Partnerskap Ofoten i styremøte 17.08.09 i henhold til partnerskapets vedtekter.
Faggruppen skal være rådgivende til styret i utvelgelsen av prosjekter som skal
gjennomføres innenfor Partnerskap Ofoten.
Faggruppen skal ha fem faste representanter og to møtende vararepresentanter. Styret
for partnerskapet oppnevner representanter etter nominasjon fra partnerskapet.
Faggruppen velger selv leder. Sekretariatet for Ofoten regionråd vil være sekretariat for
faggruppene. Medlemmer i styret har møte- og talerett i faggruppene.
Faggruppen skal aktivt søke regionbyggende prosjekter og legge frem disse for styret i
partnerskapet. Forslag til prosjekter skal innholde en komplett og forpliktende
finansieringsplan. Styret for partnerskapet vil, på bakgrunn av en samlet vurdering
bevilge finansiering til prosjekter.”

Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten
post@ofotraadet.no, tlf. +47 76984300

Sak 08/09 Sammensetning faggrupper Partnerskap Ofoten
På bakgrunn av styrets behandling av sak 04/09 ble det sendt ut invitasjon til
Partnerskapets medlemmer til å nominere representanter til faggrupper innen
kompetanse, kultur og næring. På tross av ferietid kom det inn et rikholdig antall
nominasjoner.
Enstemmig vedtak:
”De følgende inviteres som representanter/vararepresentanter i de respektive faggrupper.
Fornavn
Etternavn
Organisasjon
Innstilt som
faggruppe
Siv
Lysvold
Narvik vgs.
representant
kompetanse
Liv-Kristin
Johnsen
Tjeldsund kom/NBSK
representant
kompetanse
Rigmor
Vangen
Tjeldsund kommune
representant
kompetanse
Svein Ove
Hareide
Høgskolen i Narvik
representant
kompetanse
Lars
Andreassen
Árran lulesamisk senter representant
kompetanse
Bjørn
Bremer
VINN
vararepresentant kompetanse
Hilde
Fjellheim
Folkeuniversitet ETS
vararepresentant kompetanse
Randi
Melgaard
Narvik kommune
representant
kultur
Bjørnar
Mikkelborg Narvik kulturhus
representant
kultur
Kjersti Myrnes Balto
Várdobáiki samisk senter representant
kultur
Elisabeth
Storjord
Musikk i Norland
representant
kultur
Oddbjørn
Dalsbø
Ballangen kommune
representant
kultur
Jorunn Heidi
Olsen
Tjeldsund
vararepresentant kultur
Steingrim
Sneve
Vinterfestuka
vararepresentant kultur
Iris
Bartholsen
Narvik Næringsforum
representant
næring
Bjørn
Bardal
ICA Norge Logistikk
representant
næring
Ann Aashild
Hansen
Sparebank1 NordNorge
representant
næring
Leif - Gunnar
Hanssen
FPN
representant
næring
Kristina
Lindahl
Tjeldsund kommune
representant
næring
Jørn
Wiik
Ballangen Camping
vararepresentant næring
Unni
Forshaug
Narvik Næringsforum
vararepresentant næring
Asgeir
Kvitvik
NORCEM
vararepresentant næring
”
27. august 2009

Eystein Markusson
Sekretær
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