Årsmelding 2021
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 reiseliv
og 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 193
medlemsbedrifter.
Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden, og styret har prioritert de temaene som medlemmene
selv har sagt de synes er viktige, og som har dannet grunnlag for strategi og handlingsplan.
-

Økt bevissthet rundt det å handle lokalt
Bidra til å sikre bedre rammevilkår for drift og etablering av næringsvirksomhet
Bidra til kompetanseheving i hverdagen

Covid-19 satte begrensinger for muligheten til å tilrettelegge for fysiske møteplasser, men det ble
invitert til arrangement med temaene innkjøp og anbud og besøk hos HamKam, da det var åpent for
det. Det ble også mulig å gjennomføre julebord for medlemmene.

Tidlig i 2021 sendte HRN en høringsuttalelse om sykehussaken, på bakgrunn av en meningsmåling
blant medlemmene. Dette i tråd med at forumets rolle er å være næringslivets stemme i store
regionale saker.
Det har i tillegg vært god aktivitet i de respektive medlemsnettverk og et nært samarbeid med
Hamarregionen reiseliv og utvikling, og styreleder har fast plass i Hamarregionens nemnd.
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 pålydende kr 516.030,og et årsresultat på kr -51.022,-. Det negative årsresultatet balanseres i 2022 ved at det sendes
faktura til Regionrådet for det spesifikke prosjektet «Lokal venn». Produksjonskostnadene ble
belastet i 2021, mens praksis er at pengene blir overført når prosjektet er ferdigstilt og rapportert.
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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