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VISJON OG FORMÅL
Moss Industri- og Næringsforening skal ivareta interessene til Mosseregionens
næringsliv. Foreningen skal legge til rette for vekst for et bredt næringsliv i regionen og
skal synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av medlemmenes verdiskaping.

FORMÅL
Moss Industri- og Næringsforening skal betjene og støtte sine medlemmer, spille en
aktiv rolle overfor myndighetene, og arbeide for god og riktig informasjon til opinionen
om næringslivets samfunnsmessige betydning.

FORENINGENS VERDISKAPING
Medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening er lønnsomme bedrifter som i et
samspill med et konkurransedyktig samfunn sikrer både en økonomisk verdiskaping
som gir rom for å ivareta sosiale verdier, og en bærekraftig utvikling hvor dagens
kostnader ikke skyves over på fremtidige generasjoner.

Verdier som omsettes i et marked med fradrag for medgåtte varer og tjenester =
økonomisk verdiskaping.

De ansatte i Moss Industri- og Næringsforenings medlemsbedrifter utgjør et betydelig
antall i Mosseregionen som alle bidrar til verdiskapningen. Den samlede økonomiske
verdiskapningen beløper seg til mer enn kr 3 milliarder. Dette beløpet har sitt
utgangspunkt i medlemsbedriftenes samlede inntekter.

Dette betyr at foreningens medlemmer bidrar betydelig til finansiering av de samlede
offentlige utgifter i kommunene i Mosseregionen.
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STYRETS BERETNING FOR 2014
1. Styret
Foreningens styre har i 2014 bestått av:
Dag Gløer Aarum - leder
Øivind Stahr - nestleder
Kjersti Larsen
Merete Been Wilhelmsen
Bård Henrik Sundrehagen
Biørn Borge - fast møtende varamedlem
Styret har i driftsåret 2014 avholdt ni ordinære styremøter.
Valgkomiteen for 2014 har bestått av:
Even Solbakken - leder
Hans Jørgen Gulland - medlem
Revisor har vært:
Nils Tore Kristiansen og Ivar Ernø.
Foreningens daglige leder og sekretær:
Widar Salbuvik
Tone Yrvum
2. Medlemsforhold
Antall bedriftsmedlemmer er økt med 4 i 2014 til 124 ved årets utgang. I tillegg er det
35 personlige medlemmer, herunder foreningens æresmedlem, direktør Erik Mollatt.
3. Administrasjonen
I 2014 har Widar Salbuvik vært ansatt som daglig leder. Etter eget ønske er stillingen
ikke lønnet eller honorert på annet vis.
Tone Yrvum overtok som foreningens sekretær i 30 % stilling fra sommeren 2014 etter
Stig B. Hoftaniska
4. Medlemsmøter 2014
Foreningen har i 2014 arrangert medlemsmøter i tråd med foreningens strategier og
målsettinger. Generelt har fremmøtet til medlemsmøtene vært meget godt i 2014.
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Tirsdag den 25. februar.
I forkant av medlemsmøtet ble det avholdt ordinær generalforsamling hvor det deltok i
alt 42 medlemsbedrifter. I foredraget etter Generalforsamlingen ga Alf Bjørseth
forsamlingen et innblikk i muligheter og forutsetninger for industriell innovasjon. Som
Norges fremste industrielle seriegründer delte han sine erfaringer om hva som skaper
ny levedyktig industri.

Tirsdag den 25. mars.
Medlemsmøtet 25. mars hadde tittel «IKT Næringen - Er du oppdatert eller utdatert?» I
møtet satte vi søkelys på en næring som teller 90 bedrifter i Mosseregionen med en
samlet omsetning på 1,3 milliarder kroner. Den kjennetegnes av høy verdiskapning og
leverer et samlet resultat på 125 millioner kroner. Tron og Geir Braathe fra Braathe
Gruppen innledet og stilte samtidig spørsmålet om den jevne bedriftsleder i regionen er
oppdatert på den rivende utvikling i muligheter og utfordringer som IKT gir i den
enkelte bedrift. Har vi justert våre strategier i tråd med alle nye tekniske muligheter?
Det deltok 32 personer på møtet.

Tirsdag den 29. april.
Kristin Clemet møtte 45 av foreningens medlemmer den 29. april. Som leder av
«tenketanken» Civita kåserte hun over tema «Utfordringer og fremtidshåp for norsk
politikk».
Med sin lange erfaring og sin helt uvanlig gode forankring i norsk politikk, delte hun sine
tanker om hvilke utfordringer som møter regjeringen i de kommende årene, og ikke
minst hvilke utfordringer den parlamentariske situasjonen i Stortinget gir. Hun ga også
signaler om de fremtidige rammebetingelser for næringslivet.

Tirsdag den 20. mai.
Gunnar Gundersen, Høyres medlem i Stortingets næringskomité, møtte foreningen med
et spennende innlegg om «Ny regjering - ny næringspolitikk».
Gunnar Gundersen ble utfordret på om det skjer en reell omlegging av
næringspolitikken sammenlignet med Stoltenberg - regjeringen. Ikke minst i en region
som har en rekke små, mellomstore og store bedrifter som sliter med høye norske
kostnader og pressede internasjonale priser for sine produkter. Vil den nye regjeringens
politikk gi oss bedre konkurranseevne?
Videre ga han sitt syn på rammebetingelser som jernbane til Oslo og til kontinentet og
ikke minst mulighetene for fergefri fjordkryssing mellom Moss og Horten.
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Det deltok 38 personer på møtet.
Tirsdag den 16. september.
Månedens møte ble dedikert «Utviklingen av Moss havn og Næringslivets behov». Sett
fra foreningens ståsted har mye av debatten omkring utviklingen av Moss havn vært ført
uten tilstrekkelig hensyn til næringslivets behov i dag og i fremtiden.
Ikke mindre enn tre sterke innledere fikk belyse havnesaken ut fra det regionale
næringslivs behov. Førstemann ut var Terje Pettersen, byplanlegger i Moss kommune.
Han redegjorde spesielt for havnens rolle og plass i den totale byutviklingsprosess.
Havnesjef Reidar Hansen redegjorde for havnens planer, brukernes behov og ikke minst
konkurransesituasjonen. Som ekstern innleder var Bernt C. Aaby invitert. Han er ekspert
på maritim logistikk og kunne vise til erfaring med havneutvikling i flere andre byer.
Det deltok 38 personer på møtet.

Tirsdag den 14. oktober.
Innovasjonsbasert næringsutvikling – Er det statlige virkemiddelapparat relevant for
Moss? Dette var tittel for et meget engasjert innlegg fra Ola Borten Moe. Han er mest
kjent som Senterparti-politiker og statsråd, men har nå jobben som innovasjonsdirektør
i det statlige næringsutviklingsselskapet SIVA. De 40 tilhørerne på møtet la nok spesielt
merket til at han på ingen måte ville se på oljebasert industri som nederlagsdømt.

Tirsdag den 11. november.
For andre gang fikk foreningen, med 27 fremmøtte, besøk av Handelsbankens
makroanalytiker Marius Gonsholt Hov. Han leverte en spennende oppdatering av sin
konjunkturrapport fra nøyaktig ett år tilbake under tittelen «Norsk mørketid i vente?».
Svaret var på ingen måte helsvart, men han viste tydelig at hans advarsler for norsk
økonomi for et år tilbake var i ferd med å slå til for fullt. Redusert lønnsvekst, svakere
norsk krone og langsiktig lavere renter ble fremhevet som positivt for den
eksportrettede industri.

Tirsdag den 2. desember.
Statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet møtte svært høye
forventninger og innfridde med et svært godt innlegg. Hans tittel var «Statsbudsjettet
2015 – Hva kan næringslivet vente seg?». Takket være de langdryge
budsjettforhandlinger ble dette møtet så dagsferskt som man kunne ønske seg. Hans
tanker om kostnadsnivå i offentlig sektor, og påpekningen av at verdien av den samlede
arbeidsstyrke er mange ganger så stor som oljeformuen ga grunn til ettertanke. 46
medlemmer deltok i møtet.
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5. Utsikter og arbeidsoppgaver
Det synes å være bred enighet om at verden og spesielt Norge har fått markedet mot seg
det siste halvåret. En nedgang i oljeprisen er negativ for verdien av gjenværende oljeformue, den reduserer landets finansielle handlefrihet og gir sterke negative
ringvirkninger for leverandørindustrien. For det øvrige innenlandske næringsliv er
imidlertid de direkte virkninger begrensede i første omgang. En 10 % nedgang i
investeringene i Nordsjøen er åpenbart utfordrende, men det tilsvarer likevel bare 1 %
av norsk BNP. I et større perspektiv er det en nedgang fra et veldig høyt nivå. Man settes
med andre ord noen år tilbake, men da til en tid hvor man allerede hadde lagt bak seg en
formidabel vekstperiode.
Konsekvensene kommer sannsynligvis over tid gjennom et mindre optimistisk
fremtidssyn, en forsiktig økning i arbeidsledighet og ikke minst lave renter. En effekt er
også at kronen har svekket seg mot de fleste andre valutaer. Dette gir eksportindustrien
en fordel som sammen med lave renter kan gi vår tradisjonelle industri et pusterom.
Kapitalintensiv eksportindustri er på mange måter vinneren.
Daglig leder og styreleder har brukt annet halvår til å etablere en tett og god dialog med
de politiske partier i Moss. Motivet har vært å skape forståelse for den betydning
industri og øvrig næringsliv har for byen og regionen. Behovet for en moderne og
effektiv havn har vært et hovedtema, men det er også brukt mye tid på de øvrige
hovedpunktene i foreningens handlingsplan:





Attraktiv byutvikling
Aktiv og næringsvennlig region
God infrastruktur som gir fremkommelighet og som tar hensyn til miljøet
Storkommune i regionen

Den klare oppfatning er at foreningen, på vegne av næringslivet, møter åpenhet,
forståelse, interesse og engasjement. Det vil alltid kunne være en viss avstand mellom
politisk tale og handling, men konklusjonen er at det også fremover må legges mye
arbeid i dialog med de politiske partier.
Foruten havneutviklingen har foreningen sentrumsplanen og fjordkryssing høyt på
agendaen. Det er nylig presentert en KVU for fjordkryssing. Vi noterer med glede at det
ønskes at fjorden skal krysses i eller nær Moss. Det er grunn til å tro at dette gir de beste
virkninger for regionens næringsliv. Det er videre en klar konklusjon i utredningen at
det ikke er økonomisk bærekraft i å legge jernbane i samme trasé som en vei. Daglig
leder deltar i en rekke møter og utvalg i regionen om samferdsel og fjordkryssing.
På det administrative felt er Tone Yrvum engasjert i 30 % stilling som foreningens
sekretær. Det gir god kapasitet til å håndtere saker og legge til rette for medlemsmøter
etc. Kontoret på Moss havn er avviklet og foreningen benytter daglig leders kontor og
møterom (uten kostnad) ved behov i Møllebyen.
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MIN er representert i arbeidsutvalg for Moss by- og industrimuseum ved direktør Ivar
Ernø.
I Stiftelsen for Industrihistorisk Bevarelse har MIN hatt styrerepresentasjon i stiftelsen
siden 2008 ved daglig leder Gunnar Laursen.
MIN har engasjert seg overfor miljøene for FoU, innovasjon og kommersialisering på
Kjeller med tanke på en positiv kobling av bedrifter fra Mosseregionen til Kjellermiljøet.
MIN samarbeider med Moss Håndverksforening om fagbrevutdeling.
MIN samarbeider nært med, og er største aksjonær i, Mosseregionens Næringsutvikling
AS (MNU). Det er en arbeidsdeling hvor MNU arbeider med konkrete tiltak for å styrke
eksisterende næringsliv og å tiltrekke nye virksomheter til regionen. MIN er på sin side
en interesseorganisasjon for industri og næringsliv i regionen og således også
høringsinstans for planer og politiske saker med relevans for næringslivet.
6. Kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et underskudd på kr. 121.015,-. Dette er et
betydelig avvik fra budsjettet for året som skyldes tre forhold. Regnskapet for 2013 var
feilaktig ikke belastet for kostnadene til de to siste medlemsmøtene i 2013. Kr. 56.615,er således belastet ekstraordinært i 2014. Videre er det betalt dobbelt lønn til sekretær i
andre halvår 2014 etter skifte av sekretær i juli 2014. Dette belaster regnskapet
ekstraordinært med ca. kr. 85.000,-. Endelig er det påløpt høyere kostnader til
regnskapsfører for å bringe i orden utestående fordringer. Disse er redusert med ca. kr.
50.000,- i løpet av 2014, men merforbruket på regnskapstjenester har vært betydelig.
Korrigert for disse forhold har driften av MIN i 2014 vært i tråd med budsjettet.
Styrets beretning er avgitt i Moss den 27. januar 2015.

(sign.)
Dag G. Aarum
styreleder

(sign.)
Øivind Stahr

(sign.)

(sign.)

Kjersti Larsen

Merete Been Wilhelmsen

(sign.)
Bård Sundrehagen

(sign.)

Widar Salbuvik
Daglig leder
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RESULTATREGNSKAP 2014

Regnskap 2014
-484 500

Budsjett 2014
-475 000

-101 650
-1 355
-587 505

-150 000
-5 000
-630 000

Lønn, honorarer
Drift av kontor
Regnskap
Husleie
Telefon, etc.
Porto, avisabonnement
Medlemsmøter 2014
Medlemsmøter 2013
Reiseutgifter
Revisjonshonorar
Tilskudd fagbrevtilstelning
Avsetning til tap på krav
Profilering
Diverse
Sum kostnader

274 092
30 423
104 066
30 888
11 857
156 706
56 615
2 803
25 000
7 693
8 379
708 520

218 500
64 600
40 000
34 100
18 800
2 500
150 000

15 000
7 000
20 300
575 300

117 923
4 256
14 690
6 637
495 991

Over (-) / underskudd

121 015

-54 700

-40 497

Medlemskontingenter
Tilskudd foreningen
Refundert medlemsmøter
Renter
Sum inntekter

4 500

Regnskap 2013
-352 150
-25 000
-154 700
-4 638
-536 488
180 659
111 540
39 305
18 104
2 877
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BALANSE PR. 31.12.2014
AKTIVA

2014

2013

Bankinnskudd
Bankinnskudd bundet
Aksje i Mosseregionens Næringsutvikling
Andel i Østfoldforskning
Andel i Østfoldakademiet (ACN)
Andel i Industrihistorisk Stiftelse
Til gode medlemmer
Aktiverte kostnader web-side

465 420
5 264
50 000
1
2 000
15 000
103 500
44 500

392 065
10 844
50 000
1
2 000
15 000
157 964
-

Sum aktiva

685 685

627 874

30 536
67 553
77 653
25 000
605 954
-121 015

10 387
32 333
4 900
539 757
40 497

685 685

627 874

PASSIVA
Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift etc.
Skyldig lønn
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Avsatt delkredere
Egenkapital
Årets resultat
Sum passiva

Moss 27. januar 2015.
Regnskap revidert, beretning avgitt 9. februar 2015.
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REVISORS BERETNING

11

BUDSJETT 2015

Budsjett
2015
Inntekter
Medlemskontingenter bedrifter
Personlig medlemmer
Netto finansinntekter
Medlemsmøter
Sum inntekter

520 000
30 000
2 000
120 000
672 000

Kostnader
Lønn/arb.avgift ansatte
Drift av kontor
Husleie
Regnskapsfører
Websider / profilering
Data (SuperOffice/web.)
Kontorrrekvisita
Medlemsmøter (middag)
Postboks
Bilgodtgjørelse
Gaver (foredragshold.)
Honorar foredragsholdere
Bank/kortgebyrer
Andre kostnader
Sum kostnader

190 000
5 000
95 000
40 000
12 000
6 000
180 000
2 000
3 000
5 000
30 000
1 000
30 000
599 000

Over- / unerskudd

73 000
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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2015
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VEDTEKTER FOR MOSS INDUSTRI- OG
NÆRINGSFORENING
Vedtatt 7. mai 1968, sist endret 24. februar 2015.
Moss Industri- og Næringsforening er en forening for industri- og andre
næringsvirksomheter med sete (verneting) i Mosseregionen.
§ 1. Formål
Moss Industri- og Næringsforening har til formål:





Å ivareta og fremme medlemmenes interesser innad og utad overfor myndigheter og
publikum.
Å virke til styrkelse av solidaritet, samarbeid og god omgangstone mellom
medlemmene.
Å støtte medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige organer
finner dens medvirkning, uttalelser eller initiativ påkrevet.
Å avholde møter, eventuelt med foredrag, til behandling av felles eller allmenne
spørsmål som kan være av interesse for medlemmene.


Foreningen befatter seg ikke med ivaretakelse av spørsmål som hører under
arbeidstvistloven.
§ 2. Medlemskap
Medlemmer kan kun opptas etter innbydelse av styret. Medlemmer kan være
næringslivsvirksomheter, enkeltpersoner med særskilt interesse for næringslivet samt
institusjoner med særskilt interesse for næringsliv. Utmeldelse skal skje skriftlig.
Hvert medlem har en stemme. Alle medlemmer kan velges til styret og utvalg i foreningen.
For bedrifter og institusjoner representeres disse i foreningen ved daglig leder eller den
person som utpekes fra bedrift/institusjon. Alle bedrifter og institusjoner har anledning til å
delta på møter og arrangementer med flere personer som er knyttet til virksomheten.
Hovedkontaktperson for bedrift/institusjon noteres hos foreningens sekretariat.
Æresmedlemmer kan etter enstemmig innstilling av styret utnevnes ved beslutning av
generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte med tillegg
av fullmakter utelukke et medlem som ved sin opptreden skader foreningen eller som man
finner ikke passer inn i den. Ved manglende betaling av kontingent eller bespisning på
medlemsmøtene kan utelukkelse fattes av styret med kvalifisert flertall.
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§ 3. Foreningens organer
Foreningens organer er generalforsamling og styre.
§ 4. Styret.
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, til sammen 5 personer samt ett
møtende varamedlem.
Generalforsamlingen velger styret. Lederen velges hvert år. Nestleder, som veksler hvert år,
utpekes innen styret på et fulltallig styremøte. For øvrig er styret beslutningsdyktig når
minst 3 medlemmer er til stede. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Over
styrets forhandlinger føres det protokoll.
Styremedlemmer velges for 2 år, unntaksvis for 1 år slik at det på annenhver
generalforsamling velges henholdsvis 2 og 3 medlemmer av styret. Ingen av de tillitsvalgte
bør ha lengre sammenhengende funksjonstid enn 6 år i hvert av de valgte tillitsverv. Etter å
ha fungert som leder og/eller styremedlem i 4 år, er vedkommende berettiget til å frasi seg
gjenvalg. Virksomheter av forskjellig størrelsesorden bør så vidt mulig være representert i
styret. Det bør også tilstrebes mangfold av bransjer.
Styret bestemmer om det skal ansettes daglig leder eller sekretær. Styret fastsetter
godtgjørelse og bestemmer arbeidsområde i skriftlig instruks. Foreningen forpliktes ved
underskrift av styreleder eller den person i styret som styreleder utpeker. Alternativt kan
daglig leder utpekes av styreleder med fullmakter innenfor rammen av vedtatte budsjetter.
§ 5. Generalforsamlingen
Foreningsåret følger kalenderåret. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av
februar og innkalles med 14 dagers varsel.
Beretning, regnskap og forslag til budsjett med kontingent tilstilles samtidig.
Generalforsamlingen ledes av styreleder eller i dennes frafall av nestleder.
Generalforsamlingen behandler:





Styrets årsberetning og regnskap.
Styrets forslag til budsjett med kontingent. Valg av styremedlemmer.
Valg av revisor. Generalforsamlingen kan beslutte enten intern eller ekstern revisor.
Valg av valgkomitémedlemmer.

Saker som forelegges av styret eller som minst 3 medlemmer har forelagt for styret innen 1.
februar med ønske om å få saken behandlet på generalforsamlingen.
Valg av styreleder skal skje skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. Andre valg
foregår ved akklamasjon underforutsetning av at ingen krever skriftlig votering og det ikke
innkommer forslag på andre enn de personene som valgkomitéen har foreslått.
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Hvert år velger generalforsamlingen en valgkomité bestående av 2 medlemmer som tidligere
må ha innehatt styreverv, fortrinnsvis tidligere styreledere. Valgkomitéen har som oppgave
å fremme forslag til generalforsamlingen på valg av foreningens tillitsvalgte.
Valgkomitéen bør sammensette et forslag til styre som gjenspeiler mangfoldet i foreningen.
Generalforsamlingsprotokollen skal undertegnes av den nyvalgte styreleder sammen med 2
av de deltakende medlemmene.
I generalforsamling og medlemsmøter har hvert medlem en stemme. For bedrifter og
virksomheter er det daglig leder eller den han/hun har utpekt som avgir stemme. Alle
beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall med unntak de i nevnte § 2, 8 og 9. Ved
like stemmetall er styreleders stemme avgjørende.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det ønskelig eller når det forlanges
av minst 5 medlemmer. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling
med 14 dagers varsel. Møtet skal finne sted innen 2 måneder etter styret har mottatt
sådant krav fra medlemmer. Beslutninger fattes på samme måte som i ordinær
generalforsamling.
§ 7. Medlemsmøter
Tidspunkt og antall medlemsmøter bestemmes av styret i det enkelte driftsår. Ordinært
innkalles medlemmer med 14 dagers varsel, eventuelt ved korter varsel dersom tvingende
behov tilsier dette.
§ 8. Vedtektsendringer
Endring av vedtekter kan bare foretas av en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Forslag må fremmes med 14 dagers varsel av styret eller av minst 5 medlemmer. Til endring
av vedtektene kreves det 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
§ 9. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare bestemmes av generalforsamlingen med ¾ flertall av de
stemmeberettigede som må være minst ¾ av alle medlemmer. Siste generalforsamling
bestemmer hvordan midler skal anvendes.
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FORENINGENS MEDLEMMER 1.1.2015
Adecco Norge AS, avd. Moss

Din Bemanningspartner AS

Advokatfirmaet Lunde, Robertsen & Co

Din Utvikling

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co

DnB NOR Bank ASA

Aker Solutions AS

Emerio Consulting AS

Aktiva Revisjon AS

Energico AS

Algas AS

Erøy Regnskap AS

Amerika Design og Utvikling AS

Eurofins Norsk Miljøanalyse AS

Amfi Drift AS

EVR-Norge AS

Arkitekturverket AS

Felleskjøpet Øst Vest avd. Kambo

Arne G. Consulting as

Fire Fighting Systems AS

Adecco Norge AS, avd. Moss

Fiskå Mølle Moss AS

Asko Øst AS

Fleximatic AS

Bastø Fosen

Fredriksborg AS

Bato AS

G4S Secure Solution AS

Bravida Norge AS

Gentian AS

BDO AS

Goodtech Solutions AS, Region Moss

BDT Viken AS

Green Carrier

Capus HR Management

H. Schianders Eftf. AS

Cloud X AS

Handelsbanken

Columbi Micro AS

HandiCare ASA

Contiga AS

Hansen Protection AS

Dan-Consult AS og Gepardia AS

Hareide Design AS

Dash Software AS

Hjelp24 AS

Data og Tele Øst AS (Telehuset Moss)

Höegh Eiendom

Den Norske Emballasjeforening

Høienhald Invest AS

DFDS Logistics AS

Innovasjon Norge

Digitalelektro AS

ISPAS AS
Kaefer Constructions AS
Kaimann Norge AS
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Kraftex A/S

N.S.O. Oljegjenbruk AS

Krapfoss Industrier AS

Partnertech AS

Krohne Norway AS

Personalutvelgelse AS

Kvernhuset AS

Personalpartner AS

LabelCraft

Proffice AS, Østfold

Lantmännen Cerealia AS

Promens AS

Lycon AS

PricewaterhouseCoopers AS

Lønne Service AS

Rath Consulting AS

Manpower AS

Ressurs+Bemanning AS

MASVO AS

Ringvoll og Høyden Bedriftshelsetjeneste

Mitt Hotell

Rockwool AS

Molea AS

Rygge Sivile Lufthavn AS

Mollatt Rådgivning AS

Samskip AS

Mondi Moss AS

Save Energy AS

Moss Automation AS

Scana Offshore AS

Moss Avis AS

Scandinavian Shipping & Logistics Moss

Moss Havnevesen KF

Seas Fabrikker AS

Moss Hotel AS

SEW-Eurodrive AS

Moss Jern- og Stanseindustri AS

Skanem Moss AS

Moss kommune

Skolt Pukkverk AS

Moss Montering AS

Soma Nordic AS

Moss Shipping AS

Sparebank 1 Østfold Akershus

Moss Varmeteknikk AS

Stena Stål Moss AS

Mosseporten Miljøenergi AS

Storm Elektro AS

Mosseregionens Næringsutvikling AS

Wagle Chartering AS

Multiconsult GEAS AS

Wisa Holding AS

NAV avdeling Moss

Wärtsilä Moss AS

Nordea Bank ASA

Østfold Energi AS

Nordic Academy

Østfold Gress AS

Nordlie Auto AS

Østlandske Elektro

Norrøna Vask AS
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PLANDOKUMENT FOR MOSS INDUSTRIOG NÆRINGSFORENING
Planene gjelder for perioden fra og med 2015 til og med 2016.
Planene er styrebehandlet den 27. januar 2015.
Plandokumentet bygger på foreningens langsiktige visjon og formål. Dokumentets
handlingsplan vil til enhver tid tilpasses dagens aktuelle situasjon og næringslivets behov. I
utgangspunktet skal planene revurderes hvert annet driftsår. De ulike aktiviteter i
handlingsplanen er av styret ikke prioritert i forhold til hverandre idet alle ansees like viktige
for medlemmene i foreningen.
MIN vil arbeide for en attraktiv byutvikling
Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Det stiller skjerpede krav til nyetableringer,
flytting av bedrifter til regionen og god tilretteleggelse for vekst og utvikling i de bedrifter
som i dag er i regionen. Som initiativtager og hovedaksjonær i Mosseregionens
Næringsutvikling AS, støtter MIN verdiskapningsprosjektet i regi av dette selskapet.
Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og
befolkning. Gode bomiljøer, godt tjenestetilbud og et levende kulturliv er viktig i
konkurransen om attraktive arbeidstagere, og dermed også for lokalisering og
konkurransekraft for bedrifter. MIN ønsker å være en pådriver i denne prosessen.
MIN vil arbeide for en aktiv og næringsvennlig region
Næringsvennlighet i praksis betyr rask respons og service fra kommunens etater og
politikere på henvendelser fra næringslivet, samt positivitet og tilretteleggelse for
nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
Regulerte næringstomter er en knapp ressurs som ofte utsettes for prispress fra alternativ
anvendelse til bolig og handel. Spesielt er større næringsarealer med strategisk beliggenhet
mot kai og annen tung infrastruktur viktige å sikre for fremtiden. Kommunen i regionen må
således være langsiktige i sin disponering av slike knappe ressurser.
MIN vil fortsette arbeidet med å tydeliggjøre for regionens politikere viktigheten av
attraktive næringsarealer.
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MIN krever en god infrastruktur som gir fremkommelighet og som tar hensyn til miljøet
Det synes å ligge til rette for dobbeltspor og økt kapasitet på jernbanen mot Oslo med
oppstart innen kort tid. MIN ser positivt på at prosjektet omsider vil bli realisert, men vil
arbeide videre for en snarlig utbygging videre fra Fredrikstad til Halden og til Sverige.
Videre ser MIN det som svært positivt at arbeidene med ny riksvei 19 og ny havnevei synes
å sikres oppstart innen kort tid. Arbeidene med vei og jernbane vil gi flere år med store
anleggsarbeider og krevende trafikksituasjon i Moss sentrum. MIN vil vektlegge gode
løsninger som begrenser ulempene for befolkning og næringsdrivende i anleggsperioden.
Videre må det tas aktive skritt for å sikre at regionens næringsliv sikres leveranser og
oppdrag knyttet til prosjektene.
Det foreligger en KVU for ny Oslofjordforbindelse. MIN vil arbeide for realisering av
utredningens hovedgrep, - at forbindelsen legges så langt syd som dagens fergeforbindelse
Moss-Horten.
Den er ønskelig at den faste forbindelsen gir plass for både vei og jernbane. Dersom det ikke
er økonomi eller vilje til å sikre også en jernbaneforbindelse, anser MIN en tunnel som et
godt alternativ for å begrense påvirkningene på følsomme naturområder. MIN vil fortsatt
delta aktivt i arbeidet for å utrede gode løsninger som sikrer et større arbeidsmarked og
bedret logistikk for næringslivet på begge sider av Oslofjorden.
MIN gir full støtte til Moss Lufthavn Rygge, men anser det som avgjørende for næringslivet
at det opprettes et tilfredsstillende ruteflytilbud til de største byene i Norge, samt
Stockholm, København og London.
MIN er til for sine medlemmer
MIN ønsker flere medlemmer fra fler ulike bransjer i nedslagsfeltet Råde i syd til Vestby i
nord og østover til og med Våler kommune. MIN skal fremstå som den mest aktuelle
næringsforeningen i regionen.
MINs aktiviteter skal være av en slik art at det er attraktivt å være medlem i foreningen. I
2015 skal MIN trappe opp sin kommunikasjon med medlemmene gjennom nye
hjemmesider, få frem viktig og nyttig informasjon, samt skape oppmerksomhet rundt
næringslivets betydning i en attraktiv regionsutvikling.
MIN arbeider for en effektiv kommunestruktur i regionen
MIN henstiller til kommunene aktivt å drive en frivillig prosess for én stor kommune i
regionen. For næringsliv og innbyggere er det avgjørende med et godt og effektivt
tjenestetilbud, høy saksbehandlingskompetanse og en helhetlig planlegging. MIN vil støtte
opp om det positive initiativ regionens ordførere har tatt for å forberede en slik prosess.
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TIDLIGERE STYRELEDERE OG
STYREMEDLEMMER
STYRELEDERE
Fabrikkeier Sigurd Runhovde

1947-1949

Konsul H. Becher-Ericksen

1949-1954

Direktør Ragnar Z. Hanssen

1954-1961

Direktør Gotfred Ernø

1961-1966

Direktør Ralp Mollatt

1966-1970

Direktør Emil W. Martens

1970-1972

Direktør Roar Sannem

1972-1975

Adm. dir. Tor Tank-Nielsen

1975-1977

Adm. dir. Erik Aabye

1977-1979

Disponent Knut Østby

1979-1981

Direktør Odd Ustvedt

1981-1983

Adm. dir. Bjørnar Berger

1983-1986

Disponent Tor Magne Terland

1986-1988

Adm. dir. Erik Mollatt

1988-1990

Adm. dir. Annar Rosli

1990-1994

Adm. dir. Bjørn Børud

1994-1995

Adm. dir. Nils Tore Kristiansen

1995-1998

Direktør Erik Johnsen

1998-1999

Konserndirektør Kristian Oppegaard

1999-2003

Adm. dir. Bjørn Thorbjørnsen

2003-2005

Adm. dir. Per Gunnar Borhaug

2005-2007
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Adm. Dir. Paal Hanche

2007-2009

General manager Hans Jørgen Gulland

2009-2011

Vice president Even Solbakken

2011-2014

Dag Gløer Aarum

2014-

SEKRETÆRER / DAGLIG LEDERE
Forskjellige medlemsrepresentanter

1947-1949

Cand. oecon Bjørn Høgetveit

1949-1952

Advokat Leif. B. Røsholdt

1952-1957

Advokat Sven Stray

1957-1960

Advokat Leif B. Røsholdt

1960-1976

Disponent Truls Holmsen

1976-1989

Personaldirektør Syver Hagen

1989-1993

Direktør Gunnar Laursen

1993-2013

Widar Salbuvik

2013-
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STYREMEDLEMMER
Fabrikkeier Sigurd Runhovde

1947-1949

Konsul H. Becker-Ericksen

1947-1954

Direktør Gotfred Ernø

1947-1949

Direktør Leiv Helly-Hansen

1947-1950

Direktør Trygve Wibye

1947-1950

Disponent Herman Bryn

1949-1951

Ingeniør Per Horn

1949-1953

Direktør Egil Arstal

1950-1952

Ingeniør Finn Knudsen

1950-1954

Direktør Mogens Oppegaard

1951-1953

Direktør Thor Wang

1952-1962

Direktør Trygve Wibye

1953-1957

Direktør Ragnar Z. Hanssen

1953-1961

Direktør Nils Sederholm

1954-1963

Disponent Hans Arneberg

1954-1960

Direktør Ralph Mollatt

1957-1970

Direktør Gotfred Ernø

1960-1968

Bryggerieier Carl A. Heilmann

1961-1967

Direktør Erik Aabye

1962-1970

Direktør Emil W. Martens

1963-1972

Fabrikksjef Romund Ystad

1967-1971

Direktør Roar Sannem

1968-1975

Direktør Kristian Oppegaard

1970-1976

Direktør Mikal H. Grønner

1970-1974

Disponent Eddie R. Sjøborg

1971-1975
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Adm. dir. Tor Tank-Nielsen

1972-1977

Disponent Helge Fellkjær

1974-1978

Disponent Eigill Trætteberg

1975-1981

Disponent Knut Willadssen

1975-1978

Direktør Ralph Dyrnes

1976-1980

Disponent Knut Østby

1978-1981

Adm. dir. Anton Zeiner

1978-1984

Direktør Odd Ustvedt

1979-1983

Direktør Jan A. Sannem

1980-1986

Adm. dir. Bjørnar Berger

1981-1986

Disponent Tor Terland

1981-1988

Adm. dir. Erik Mollatt

1983-1990

Disponent Ragnvald Thomassen

1984-1989

Direktør Håkon Haldorsen

1986-1989

Adm. dir. Annar Rosli

1986-1994

Adm. dir. Nils Tore Kristiansen

1988-1998

Adm. dir. Gunnar Borhaug

1989-1990

Adm. dir. Jan E. Paus

1989-1995

Adm. dir. Bjørn Børud

1990-1995

Adm. dir. Gyrd Skråning

1990-1992

Disponent Jan Andersen

1990-1997 (varamedlem 1990-92)

Tekn. dir. Jan Erik Edvardsen

1991-1993 (varamedlem fra 1991)

Markedssjef Kjell J. Johansen

1994-1995

Plassjef Åge Berg

1994-1999 (varamedlem 1994-95)

Adm. dir. Knut Merdem

1995-1996

Direktør Erik Johnsen

1995-1999
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Adm. dir. Knut Kristiansen

1995-1996 (varamedlem 1995-96)

Adm. dir. Thorbjørn Holth

1996-1996 (flyttet 1996)

Adm. dir. Kristian Oppegaard

1996-2003

Adm. dir. Finn Sundby

1996-2003 (varamedlem 1996-97)

Adm. dir. Bjørn Erik Lundberg

1997-1999 (død des. 1999)

Fabrikkdirektør Tore Sørensen

1997-2000 (varamedlem 1997-98)

Direktør Vidar Kallevik

1999-2000 (varamedlem 1999-00)

Adm. dir. Bjørn Thorbjørnsen

2000-2005 (varamedlem 2000-01)

Daglig leder Yngve Stokstad

2000-2003

Adm. dir. Per Åge Johansen

2001-2003 (varamedl.2001-02)

Adm. dir. Per Gunnar Borhaug

2002-2007 (varamedl.2002-03)

Konserndir. Jan Erik Edvardsen

2003-2007

Fabrikkdir. Lars Wittemann

2003-2009 (varamedlem 2003-03)

Daglig leder Thom Grøndahl

2004-2004 (varamedlem 2004-04)

Adm. Dir. Paal Hanche

2004-2009

Adm. Dir. Jon Karlsen

2005-2006 (flyttet i 2006)

Gen. Manager Øistein Skjerve

2005-2005 (varamedlem 2005-05)

Controller Irene Winther

2006-2009 (varamedlem 2006-07)

Adm. dir. Kristian Lauritz Wiborg

2007-2008

Adm. Dir. Espen Marthinsen

2007-2007 (flyttet i 2007)

Gen. Manager Hans Jørgen Gulland

2007-2011 (varamedlem 2007-08)

Adm. Dir. Per Kløvstad

2008-2010 (varamedlem 2008-09)

Vice president Even Solbakken

2009-2014 (varamedlem 2009-09)

Økonomisjef Ann-Monica S. Borhaug

2009-2010

Daglig leder Dag G. Aarum

2009-2014 (varamedlem 2009-10)

Driftsleder Hans-Petter Vammeli

2009-2011 (flyttet i 2011)
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HMS-ansvarlig Kjersti Larsen

2010-

Adm. dir. Øivind Stahr

2010-

QA-manager Merete Been Wilhelmsen

2014-

Fabrikksjef Bent Solbakken

2011-2014

Bård Henrik Sundrehagen

2014-

Biørn Borge

2014-

(varamedlem 2011-13)

(varamedlem)
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