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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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Å RSBERETNING FOR 2019 
1. STYRET 

Foreningens styre har i 2019 bestått av: 

- Geir Hellum - leder  

- Heidi Solstad Svensen  

- Erik Opperud  

- Laila Torp 

- Jon Ragnar Røed 

- Biørn Borge - fast møtende varamedlem 

  

Styret har i driftsåret 2019 avholdt 6 ordinære styremøter.  

Valgkomiteen for 2019 har bestått av: 

Dag Gløer Aarum - leder 

Gunnar Laursen- medlem 

  

Revisorer har vært: 

- Nils Tore Kristiansen og Ivar Ernø. 

Foreningens daglige ledere og sekretær: 

- Widar Salbuvik (til 01.08.) 

- Lars Gunnar Fledsberg (fra 01.08.) 

- Nina Heidenstrøm 
 

2. MEDLEMSFORHOLD 

Antall bedriftsmedlemmer er 90 ved årets utgang. I tillegg er det 42 personlige 
medlemmer, herunder foreningens æresmedlemmer, Erik Mollatt, Gunnar Laursen og 
Gretha Kant. I forhold til 2018 er det en økning på 5 i antall bedriftsmedlemmer og en 
økning på  2 i antall personlige medlemmer. 

Foreningen er ved årsskiftet tilnærmet á jour med kontingentinnbetaling.  
 
 

3. ADMINISTRASJONEN 

Frem til 1.august 2019 har Widar Salbuvik vært ansatt som daglig leder. Etter eget 
ønske ble ikke stillingen lønnet eller honorert på annet vis. 

Fra 1.august 2019 har Lars Gunnar Fledsberg vært ansatt som daglig leder. Foreningen 
er for 2019 belastet for et avtalt månedlig honorar på kr. 26.545,- pluss mva. for dette. 
Totalsummen for 2019 ble da kr 132.725,- pluss mva.  

Nina Heidenstrøm er foreningens sekretær. Frem til 31.juli 2019 var 
sekretærhonoraret 154 000,- eks.mva. Fra og med 1. august 2019 ble det inngått ny 
sekretæravtale med NHeiden Nina Heidenstrøm med avtalt årlig honorar a kr 
125 000,- eks mva. 
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4. ARBEID MED NY HANLDINGSPLAN 

Foreningens handlingsplan skal etter vedtektene behandles av styret hvert annet år. 
Styret vedtok ny handlingsplan i 2017 med virkning til og med 2019. Se side 20 i dette 
dokumentet. Arbeidet med ny handlingsplan 2020-2022 ble startet høsten 2019. Vi 
har gjennomført strategidiskusjoner i styret, og gjennomfører en 
markedsundersøkelse for å få tilbakemelding på hva som bør være våre fanesaker fra 
næringsdrivende i Mosseregionen. Styret vil benytte resultatene fra 
markedsundersøkelsen som innspill til arbeidet med ny handlingsplan. Vi forventer å 
ferdigstille ny handlingsplan før sommerferien i 2020.  

 
5. MEDLEMSMØTER I 2019 

Foreningen har i 2019 arrangert medlemsmøter i tråd med foreningens strategier og 

målsettinger. Generelt har fremmøtet til medlemsmøtene vært meget godt i 2019. Spesielt 

gjelder dette møter hvor regionens egne bedrifter har fått presentere seg. 

 

Tirsdag den 26. februar (Ordinær generalforsamling) 

 

Den 26.2.2019 klokken 15.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Moss Industri- og 
Næringsforening på Hotell Refsnes Gods i Moss.  
 
Det forelå slikt forslag til dagsorden:  
 

1. Åpning av møtet ved styreleder og fortegnelse over antallet stemmeberettigede  
2. Valg av møteleder  
3. Godkjennelse av agenda og innkalling      
4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen     
5. Godkjennelse av styrets beretning og regnskaper for 2018 
6. Styrets forslag til budsjett for 2019 
7. Fastsettelse av medlemskontingent. 
8. Saker som er forelagt av medlemmer og som ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
9. Valg av styremedlemmer.  
10. Valg av revisor. 
11. Valg av valgkomitémedlemmer. 

 

1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over antall stemmeberettigede  
Styreleder Geir Hellum åpnet møtet og ønsket velkommen. 
 
Foreningens sekretær opptok fortegnelse over stemmeberettigede.  I henhold til fortegnelsen var det 21 
deltakere på møtet; 14 medlemsorganisasjoner var representert og 7 personlige medlemmer deltok.  
 

2. Valg av møteleder  
Geir Hellum ble valgt til møteleder i tråd med foreningens vedtekter. Han overlot den videre ledelse av 
møtet til daglig leder Widar Salbuvik. 
 
3. Godkjennelse av agenda og innkalling  

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært 
for lovlig satt. 
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4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen 

Geir Hellum og Finn Sundby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen. 
 
5. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2018, samt revisor-beretning  
Styrets forslag til resultatregnskap for 2018, balanse per 31.12.2018 for Moss Industri- og 
Næringsforening, samt styrets og revisors beretninger for 2018 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.  
 
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2019 
Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt. 
 
7.  Medlemskontingent 
Styret foreslo ingen endringer i kontingentene, slik at eksisterende satser for alle 4 medlemsnivåer 
(inkludert personlig medlemskap) gjelder for 2019.  

 
8. Saker som er forelagt av medlemmer og som ønskes behandlet på generalforsamling 
Det var ingen innkommende forslag fra medlemmene til behandling. 
 
9. Valg av nye styremedlemmer 
Valg til foreningenes styre ble gjennomført, og vedtatt i samsvar med valgkomiteens forslag: 
  

Leder Geir Hellum gjenvelges for ett år. 
Heidi Solstad Svendsen gjenvelges for 2 år. 

 Styremedlem Laila M. Torp (ikke på valg). 
Styremedlem Jon Ragnar Røed (ikke på valg). 
Styremedlem Erik Opperud gjenvelges for 2 år. 
Varamedlem Biørn Borge gjenvelges for ett år. 
 

10. Valg av revisorer 
Nils Tore Kristiansen og Ivar Ernø ble gjenvalgt for 1 år som foreningens revisorer. 
 

11. Valg av valgkomitémedlemmer 
Til valgkomité for neste år ble valgt Dag Gløer Aarum som leder og Gunnar Laursen som medlem. 
 
Det forelå ingen flere saker på dagsorden og generalforsamlingen ble hevet ca. 15:30. 
 

Medlemsmøte 
Etter middagen fikk vi en presentasjon av NHO sin nye regiondirektør.  
Den 1. november 2018 ble Nina Solli NHOs nye toppsjef for Viken Oslo som omfatter Østfold, Akershus, 
Oslo og Buskerud. Nå er hun talsperson for interessene til 8 000 medlemsbedrifter med 200 000 ansatte.  
 
I NHOs perspektivmelding konkluderes det med at det må skapes 1,1 millioner nye jobber i Norge frem 
mot 2060 dersom dagens velferdsnivå skal opprettholdes. To tredeler av disse jobbene må komme i 
privat sektor.  
 
Vi utfordret henne på hvordan vi kan sikre nyskapning i vår region, løsninger på kompetansebristen for 
våre bedrifter, næringslivets hovedsaker og andre dagsaktuelle saker. 
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NHO`s regiondirektør, Nina Solli 

 

 

Tirsdag den 26. mars  

Vi fikk nok en gang en presentasjon av noen av våre lokale medlemsbedrifter 
denne kvelden. Deres toppledere gav oss en oppdatering av dagens 
markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden.  

Følgende bedrifter ble presentert:  

Green Carrier ved Magnus Raab 
Wagle Chartering ved André Borge 
Tiny Mesh ved Mariann Sundvor 
Ecit Economics & IT ved Heidi Bråthen 

 
 

Tirsdag den 14. mai  

 
Denne ettermiddagen og kvelden fikk vi 
besøk av Siri Kalvig, som er administrerende 
direktør i Nysnø Klimainvesteringer AS, 
Statens nye selskap som skal investere i 
klimagassreduserende teknologi.  

Innen 2030 skal vi ha kuttet 
klimagassutslippene i Norge med minst 40 
prosent, sammenlignet med 
utslippsnivåene i 1990. Innen 2050 skal vi 
ikke lenger ha utslipp som bidrar til skadelig 
global oppvarming. Da kan vi kalle oss et 
lavutslippssamfunn. 

Siri Kalvigs budskap var tydelig. «For å 
komme i mål trenger vi tiltak som løser 

klimautfordringen, men som også sikrer verdiskaping. Det er her «Nysnø» kommer inn! En verden i 
endring gir mange nye investerings- og næringsmuligheter. Vi skal finne frem til selskapene med de 
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smarteste løsningene, og bidra til at produktene deres raskere ser dagens lys.»  

Siri Kalvig pekte direkte på næringslviet for å løse klimautfordringene. Hun ble utfordret av Widar 
Salbuvik, som forøvrig er hennes styreleder, på hvilke muligheter det grønne skiftet kunne gi for vårt 
lokale næringsliv. Med begrenset kunnskap om de lokale forhold, pekte hun på mulighetene for mer 
energieffektive løsninger for industrien, effektivisering av logistikk (hvor Mosseregionen er en nasjonalt 
senter), samt samferdselsløsningene.  

En av de aller første investeringer i regi av Nysnø Klimainvesteringer AS er forøvrig i Østfold med eSmart i 
Halden. 

 

Tirsdag den 10. september  
 

Seriegründer og investor Lars Gunnar Fledsberg har hjulpet 
mange små og mellomstore bedrifter med å hente inn over 130 
mill i kapital de siste 4 årene og har i samme periode vært med på 
å starte syv selskaper. Ett av selskapene er programvare selskapet 
Skooler, nå med 25 ansatte og kunder i 6 land.  

Fledsberg har Master of Science i markedsføring og strategi, samt 
bachelor i økonomistyring fra Handelshøyskolen BI og har 23 år 
bak seg som leder i IKT-bransjen.  

Tema for denne ettermiddagen og kvelden var kapitalinnhenting 
for bedrifter. Lær om hvordan hente inn ekstern kapital til 
nyetablerte og veletablerte bedrifter.  
Vi fikk en gjennomgang av de ulike finansieringskildene, hva de er 
opptatt av og hvordan skaffe kapital fra disse.   
 
 
Tirsdag den 15. oktober  

Tema for denne ettermiddagen og kvelden var norsk 
næringsliv i et urolig økonomisk verdensmarked.  
Denne gang fikk vi besøk av senioranalytiker i DNB 
Markets, Eirik Larssen. 
 
Stadig større usikkerhet og bekymring preger nå det 
internasjonale konjunkturbildet. Så vel handelskrig som et 
høynet geopolitisk spenningsnivå, skaper god grobunn for 
både markedsuro og en avtagende fremtidstro.  
Er det lenger mulig å unngå en global, økonomisk 
tilbakegang – og vil Norge og vårt stadig mer 
internasjonalt rettede næringsliv kunne stå imot?  
I foredraget belyses disse problemstillingene nærmere 
samtidig som DNB Markets’ seneste konjunktur-, valuta- 
og renteprognoser blir presentert. 
 
Eirik Larsen er senioranalytiker i DNB Markets og er en av 
meglerforetakets mest erfarne analytikere med mer enn 
35 års erfaring fra valuta- og rentemarkedene.  
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Han har i senere år praktisert som analytiker og ressursperson for DNB Markets' 12 regionale meglerbord 
(RMB) og samtidig sittet i ledergruppen for disse enhetene.   
Larsen er i dag tilknyttet det operative valutahandelsmiljøet og har samtidig ansvar for DNB Markets’ 
tekniske-analyser (charts). Blant arbeidsoppgavene står utarbeidelsen av morgenrapporten ChartBook FX 
Trading samt deltagelse på DNB Markerts regulære web-tv sendinger, sentralt.  
Han er en meget erfaren foredragsholder fra både nasjonale og internasjonale fora, og holder mer enn 
100 presentasjoner årlig rundt tema makroøkonomi, valutakurser og rentesetting. I tillegg benyttes han 
regelmessig som foreleser ved bankens kurstilbud til næringslivskunder, deriblant som fast innleder på 
DNB Markets velrennomerte opplæringstilbud, Rente- og Valutaskolen. 
 

Tirsdag den 26. november  

Vi gjentok nok en gang suksessen med en presentasjon av våre lokale 
bedrifter. Deres respektive ledere gir oss en oppdatering av dagens 
markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. 
Denne gang får vi en presentasjon av;  

 

• Abacus IT AS, ved Anders Meyer 

• Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, ved Laila Margrethe Torp  

• NAV, ved Katarina Gulin 

• M:6 Coworking International, ved Kåre Arthur Trobe 
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Styret vil ikke foreslå endringer i vedtektene, men vil foreslå en økning av 

medlemskontingene med 10%. Det er ikke innkommet saker fra medlemmene til 

behandling, men fristen for innsendelse av saker er satt til 18. februar for å fange opp 

eventuelle saker.  

Foreningens handlingsplan skal etter vedtektene behandles av styret hvert annet år. Styret 

vedtok ny handlingsplan i 2017 med virkning til og med 2019. Arbeidet med ny 

handlingsplan 2020-2022 ble startet høsten 2019. Styret vil orientere om status og videre 

plan i dette arbeidet. 

 

 
Styrets beretning er avgitt i Moss den 17. februar 2020. 

 
 

 
Geir Hellum 
Styreleder 

Erik Opperud Jon Ragnar Røed 

(sign.) (sign.) (sign.) 

 
 
 

Heidi Svensen Laila Torp 
 

(sign.) (sign.) 
 
 
 

Lars Gunnar 
Fledsberg 
Daglig leder 
(sign.) 



11  

RESULTATREGNSKAP 2019 
 

 
 
 

Regnskapet for 2019 innebærer et litt unormalt driftsår for foreningen. Årsaken til dette er at 
styret valgte å engasjere Lars Gunnar Fledsberg som ny daglig leder fra 01.08. da Widar Salbuvik 
etter eget ønske gikk av som daglig leder. Etter eget ønske fra Widar var ikke stillingen hans 
lønnet eller honorert på annet vis. Fra 01.08.19 har Lars Gunnar Fledsberg vært ansatt som 
daglig leder. Foreningen er for 2019 belastet for det avtalte månedlige honorar på kr. 26.545,- 
pluss mva. for dette. Totalsummen for 2019 ble da 132.725,- pluss mva.  Regnskapsfører 
kostnadene økte fra 59.485 kr i 2018 til 104.564 kr i 2019. Det medfører en økning på hele 75%, 
uten at det i 2019 var noe ekstraordinært knyttet til vårt regnskap. Vi har har reklamert skriftlig 
til vår regnskapsleverandør, og bedt om at de sender oss en kreditnota på det vi eventuelt er 
blitt fakturert for mye. Kreditnotaen må være datert 2020. Avviket mot inntektsbudsjett for 
2019 skyldes i all hovedsak manglende innsats på medlemsverving for foreningen. 
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Moss 11. februar 2020. 
 
 

Geir Hellum 

 
 
 

Erik Opperud 

 
 
 

Jon Ragnar Røed 
Styreleder 
(sign.) 

 

(sign.) 
 

(sign.) 

 

Heidi Svensen 
(sign.) 

 

Laila Torp 
(sign.) 

 

 

Lars Gunnar Fledsberg 
  

Daglig leder   

(sign.)   
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REVISORS BERETNING 
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BUDSJETT 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det er mer enn 7 år siden  forrige gang vi økte prisen på medlemskontigenten. Konsumprisindeksen har i løpet av den 
perioden steget vesentlig mer enn de 10%ene vi øker medlemskontigenten med.  
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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2020 
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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. 
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Valg av styreleder skal skje skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. Andre valg 
foregår ved akklamasjon under forutsetning av at ingen krever skriftlig votering og det ikke 
innkommer forslag på andre enn de personene som valgkomitéen har foreslått. 
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 BEDRIFTSMEDLEMMER 
31.12.2019 

 

 
Abacus IT AS 

Advokatfirma Lunde Robertsen AS 
Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co 
AS 

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co 

Aker Solutions as 

Aktiva Revisjon AS 

AOF Østfold 

Askim Mekaniske Verksted AS 

Asko Øst As, Vestby 

Azets Insight AS, Avd Moss 

Bastø Fosen AS 

BATO AS 

BDO AS, Moss 

BDT Viken  Regnskap AS 

BOA Eiendomsmegling Moss AS 

Braathe Gruppen 

Bravida Norge AS, Moss 

Breiangen AS 

Canon Norge Avdeling Østfold 

Capus AS 

Columbi Micro AS 

Contiga AS 

CWi Moss AS  

DFDS Logistics 

DNB Bank ASA, Moss 

Ecit Services AS 

Eurofins Environment Testing Norway AS 

EVR Norge AS 

Felleskjøpet Agri BA, Kambo 

Finance Professionals Group AS 

Fire Fighting Systems AS 

Fiskå Mølle Moss AS 
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning 
AS 

Fredriksborg AS 

Gentian AS 

GK- Rør AS 

GK-Elektro AS 

Goodtech Solution AS, Region Moss 

Konsulentgruppen Frisk AS 

Krapfoss Industrier AS - KIAS 

Krohne Norway AS 

Kvernhuset AS 

Kymar AS 

Lantmännen Cerealia AS 

Manpower Østfold 

Miris as 

Molea AS 

Moss Automation AS 

Moss Avis AS 

Moss Havn KF 

Moss Kommune 

Moss Transportforum AS 
Mosseregionens Næringsutvikling AS - 
MRNU 

Movar AS 

Multiconsult AS 

NOKAS AS 

Nordea Bank ASA, Moss 

Nordlie Auto AS 

Norsk Spesialolje AS 

Omega Accounting, avdeling Moss 

OPTIMAL FINANSFORVALTNING AS 

Personalpartner AS 

PwC Norge AS 

Regnskapssentralen  AS 

Ringvoll Bedriftshelsetjeneste AS 

Rockwool AS, Moss 

RPC Promens AS 

SEAS Fabrikker AS 

Sempro AS 

SEW-Eurodrive AS 

Skolt Pukkverk AS 

SpareBank 1 Østfold Akershus 

Stena Stål  Moss AS 

Thon kjøpesenter Øst AS 

Tinker Blue AS 

Tiny Mesh AS 

Tronrud Engineering Moss AS 
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Halodi Robotics AS 

Handelsbanken, Moss 

Hansen Protection AS 

Høienhald Invest AS 

Ingeniør Ivar Pettersen AS avd Moss 
Inkubator Ås 

Isopartner AS 

ISPAS AS 
 

View Software AS 

VIKEN Teknologiklynge 4.0 

Volvat Medisinske Senter 

Wagle Chartering AS 

Witelcom AS, Hovedkontor 

Wood Group Norway AS 

Wärtsila Moss as 

Østfold Gress AS 
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PLANDOKUMENT FOR MOSS INDUSTRI- 
OG NÆRINGSFORENING 

 

Planene gjelder for perioden fra og med 2017 til og med 2019. 
Planene er styrebehandlet den 14. januar 2017. 

 
 

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. Det er 

viktig at MNU sikres langsiktig finansiering slik at langsiktige mål og prosesser kan 

prioriteres. 

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. For å skape et balansert og stabilt arbeidsmarked, også for 

høyutdannede, er det viktig å få etablert flere statlige og andre bytilpassede arbeidsplasser i 

Moss. 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. Videre er forutsigelighet en viktig faktor slik 

at næringslivet ikke påføres unødig risiko. 

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. Kommunene i regionen må 

således være langsiktige i sin disponering av slike knappe ressurser. 
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MIN vil fortsette arbeidet med å tydeliggjøre for regionens politikere viktigheten av 

attraktive næringsarealer. 

 

MIN krever en god infrastruktur som gir fremkommelighet og som tar hensyn til miljøet 

Det er nå lagt 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. MIN har sluttet 

opp om den valgte trasé og stasjonsløsning. 

MIN ser med stor bekymring på at arbeidene med ny riksvei 19 og ny havnevei synes å være 

forsinket. Arbeidene med jernbane vil alene gi flere år med store anleggsarbeider og 

krevende trafikksituasjon i Moss sentrum. En utsatt oppstart av ny riksvei 19 og ny havnevei 

vil skape store ulemper for Moss sentrum og byens næringsdrivende. MIN vil arbeide for at 

veiplanene fremskyndes og vil vektlegge gode løsninger som begrenser ulempene for 

befolkning og næringsdrivende i anleggsperioden. MIN vil også arbeide for at det tas aktive 

skritt for å sikre at regionens næringsliv sikres leveranser og oppdrag knyttet til prosjektene. 

MIN vil arbeide for realisering av fergefri fjordkryssing, - og 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 en re-åpning av Rygge sivile lufthavn, 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 flere ulike bransjer i nedslagsfeltet Råde i syd til Vestby i 

nord og østover til og med Våler kommune. 

MINs aktiviteter skal være av en slik art at det er attraktivt å være medlem i foreningen. I 

2017 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. 
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MIN arbeider for en effektiv kommunestruktur i regionen 

MIN er svært tilfreds med vedtaket om en ny kommune utgått av Moss og Rygge. Det er 

fordelaktig om en ny kommune kan utvides ytterligere på lengre sikt. For næringsliv og 

innbyggere er det avgjørende med et godt og effektivt tjenestetilbud, høy saksbehandlings- 

kompetanse og en helhetlig planlegging. 
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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 Ralph 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 
Tor Magne Terland 1986-1988 
Erik Mollatt 1988-1990 
Annar Rosli 1990-1994 
Bjørn Børud 1994-1995 
Nils Tore Kristiansen 1995-1998 
Direktør Erik Johnsen 1998-1999 
Kristian Oppegaard 
Adm. dir. Bjørn Thorbjørnsen 
Per Gunnar Borhaug 
Adm. Dir. Paal Hanche 
Hans Jørgen Gulland 

1999-2003 
2003-2005 
2005-2007 
2007-2009 
2009-2011 

Even Solbakken 
Dag Gløer Aarum 

2011-2014 
2014-2016 

Geir Hellum 2016-2019 

 
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 
Personaldir. Syver Hagen 1989-1993 

Direktør Gunnar Laursen 
Widar Salbuvik 
Lars Gunnar Fledsberg 

1993-2013 
2013-2019 
2019- 
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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 
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 
Adm. dir. Knut Kristiansen 1995-1996 (varamedlem 1995-96) 
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Konserndirektør Jan Erik Edvardsen 2003-2007  

Fabrikkdirektør 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) 
Adm. dir. Øivind Stahr 2010-2014  

HMS- og Kvalitetssjef Kjersti Larsen 2011-2014  

Fabrikksjef Bent Solbakken 2011-2014  

QA-manager Merete Been Wilhelmsen 2014-2016 (varamedlem 2011-13) 
Bård Henrik Sundrehagen 2014-2018  

Biørn Borge 2014-2019 (varamedlem) 
Kari Bunes 2014-2017  

Erik Opperud 2015-2019  

Laila Torp 2016-2019  

Heidi Svensen 2017-  

Jon Ragnar Røed 2018-  

 

Adm. dir. Thorbjørn Holth 1996-1996 
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 (varamedlem 2001-02) 
Adm. dir. Per Gunnar Borhaug 2002-2007 (varamedlem 2002-03) 

 


