
   

 
 
 
Å rsmelding 2019 
Hamarregionen Næringsforum 
 

Hamarregionen Næringsforum, org.nr.: 990 065 446. 

Adresse: Postboks 158, 2302 Hamar. 

 

  

Hamarregionen Næringsforum (Næringsforumet) har som formål å fremme regional utvikling og 
næringslivets interesser i Hamarregionen. Foreningen skal være partipolitisk nøytral, og ha en 
næringspolitisk tilnærming i sitt arbeid. Næringsforumet har ingen ansatte og Hamarregionen 
Utvikling er foreningens sekretariat.  
 
Næringsforumet er åpent for medlemskap fra bedrifter, næringsforeninger og organisasjoner med 
tilknytning til næringslivet i Hamarregionen. Ved utgangen av 2019 hadde Næringsforumet 216 
medlemmer.  
 
Det siste året har styret fokusert mye på strategiarbeid, og vil videreføre dette arbeidet i 2020. Det 
ble gjennomført en medlemsundersøkelse på høsten 2019 for å kartlegge medlemmenes ønsker og 
forventninger, og denne undersøkelsen har vært styrende for strategiarbeidet. På høsten/vinteren 
2019/2020 ble det gjennomført en 3 temaluncher («Verdien av å handle lokalt», «Fra bensin til 
boller» og «Møte med BaneNor», en After Work («Suksess med mangfold») og juleavslutning på 
Hamar Teater. Næringsforumet er partner i PARK – gründer- og næringshus.  
 
Det har i tillegg vært god aktivitet i de respektive medlemsnettverk og et nært samarbeid med 
Hamarregionen Utvikling og reiseliv, og styreleder har fast plass i Hamarregionens nemnd. Ved siden 
av jevnlige styremøter har representanter fra Næringsforumets styre løpende deltatt i relevante fora 
for næringslivet i regionen. Gjennom perioden har styret også jobbet med påvirkning på lokale 
prosesser, slik som sentrumsutvikling og offentlige innkjøpsrutiner for å ivareta medlemmenes 
interesser. Næringsforumet har bidratt inn i et initiativ for å se på mulighetene for å knytte 
næringsforeninger fra hele Mjøsområdet tettere sammen.  
 
COVID-19-situasjonen har naturlig nok ført til lavere aktivitet på våren 2020. Næringsforumet har 

understøttet regionale tiltak rettet mot næringslivet, slik som webinarer og andre digitale 

møteplasser. I forbindelse med COVID-19 gjennomførte HrN en medlemsundersøkelse for å kartlegge 

situasjonen og utfordringene til medlemsbedriftene. Undersøkelsen ble gjennomført i april og 

presentert i mai 2020. 

 



   
 

Styret og sekretariatet har videre driftet nettsider og digitale kanaler for Næringsforumet.  

 

Hamarregionen Næringsforum hadde en omsetning i 2019 på kroner 566 030 med et negativt 

årsresultat på kroner 96 697.  

Årsresultatet foreslås i sin helhet dekket fra egenkapital.  
 
 
Styret mener at årsregnskapet og balanse gir en rettvisende oversikt over Næringsforumets 
eiendeler, finansielle stilling og resultat.  
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  
 
 
Hamar, 14.mai 2020 
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