Årsmelding 2020
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. I starten av 2021 hadde Næringsforumet 183
medlemsbedrifter.
COVID-19-situasjonen har naturlig nok ført til lavere aktivitet gjennom hele 2020. Høsten 2020 fikk vi
gjennomført en workshop og to fysiske samlinger – et foredrag med Paul Boross (aka «The Pitch
Doctor») på Hamar kino, og et næringslivstreff på Atlungstad. Nettside og profil ble oppdatert i
perioden. HrN har jevnlig publisert innhold på våre digitale flater, og har delt kronikker via regionale
media. Næringsforumet har understøttet regionale tiltak rettet mot næringslivet, slik som webinarer
og andre digitale møteplasser.
HrN gjennomførte i perioden en medlemsundersøkelse i forbindelse med ny sykehusstruktur, og
leverte en høringsuttalelse basert på denne fristen.
I 2020 lanserte HrN konseptet «Lokal Venn», et prosjekt som ble utviklet for å møte behovet for å
sette fokus på «å handle lokalt». Utviklingen av konseptet ble støttet av Regionrådet, og utvikles
videre i neste periode. Prosjektet har bl.a. resultert i en workshop, matchmaking-tiltak, en film, samt
et tett samarbeid med kommunenes innkjøpsavdelinger. Det er nå fastsatt datoer sommer/høst 2021
hvor næringslivet inviteres til seminarer sammen med innkjøpsavdelingene i Stange, Løte og Hamar
kommuner.
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. Næringsforumet er partner i PARK – gründer- og næringshus.

Styret og sekretariatet har videre driftet nettsider og digitale kanaler for Næringsforumet.
Hamarregionen Næringsforum hadde en omsetning i 2020 på kroner 535 113, og et årsresultat på
kroner 268.

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.
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