
 

 
ÅRSMELDING 

VENNESLA NÆRINGSFORENING 

2020 
Vennesla Næringsforenings 5. år er nå lagt bak oss. Som de foregående år har aktiviteten 
vært stor. Året har, som for de fleste andre, vært preget av Corona situasjonen, som har 
medført tett dialog med både kommunen, Nav og medlemsbedrifter. Situasjonen har vært 
krevende og tatt mye tid og ressurser. Situasjonen har krevd mye nytenking i forhold til å 
gjennomføre både kurs, møter og samlinger. Vi har tatt i bruk fjernmøter (via Teams), og vi 
har gjennomført fysiske samlinger med strenge smitteverntiltak. 

Vi har fortsatt vårt påvirkningsarbeid for å sikre byggfag til Vennesla Videregående skole, og 
kan glede oss over at penger er bevilget, og planleggingen er i gang. Ledelsen ved skolen har 
flere ganger fremhevet Næringsforeningens aktive påvirkningsarbeid som viktig for at 
byggfag nå blir realisert. 

Foreningen var vertskap for studiestart for studentene ved Shift entreprenørskap og 
teknologi - Universitetet i Agder, og har på den måten knyttet ett tettere bånd til UiA. Dette 
samarbeidet har allerede vist seg å være nyttig for både studentene, foreningen og våre 
medlemsbedrifter. Studentene har ett brennende ønske om å bidra til en bærekraftig og 
ansvarlig utvikling av samfunnet. Sammen kan vi stå bedre rustet til å takle de store 
utfordringene vi står overfor som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling. 

Sammen med kommunen har foreningen lagt ned mye arbeid i samskapning. Både fra 
politikere og administrasjonen er det pekt på viktigheten fremover av større grad av 
samskapning mellom kommune, næringsliv og frivillighet for å løse våre felles utfordringer 
fremover. Foreningen har vært med både som deltager og pådriver i denne prosessen. Blant 
annet med bakgrunn i denne innsatsen over flere år fikk Vennesla Næringsforening i 2020 
tildelt den høythengende prisen «Årets inkluderingsbedrift», som NAV Midt-Agder deler ut 
hvert år. 

Det har i 2020 vært tatt tak i planene igjen med å etablere en egen Håndverkerforening som 
en avdeling under Næringsforeningen. Det har vært utfordringer i forbindelse med Corona 
situasjonen også her, men planleggingen er snart i mål, og vi ser frem til oppstart. 

Vi har i året som er lagt bak oss deltatt, og deltar videre, i opprettelsen av en Næringsallianse 
for næringsforeninger i regionen. Noe vi tror kan bli en viktig arena for å bidra inni «større 
regionale løft». Her er det viktig at vår stemme i Vennesla også er med når større saker skal 
løftes.  



I forbindelse med Coronautfordringene ble det bevilget penger fra regjeringen via Fylket til å 
stimulere til aktiviteter lokalt. I den forbindelse påtok Vennesla Næringsforening seg 
oppgaven med å lage et rammeverk og en gjennomføring av markedsføring av kommunen 
med mål å tiltrekke seg besøkende og samtidig løfte frem og gjøre kjent attraksjoner for 
lokalbefolkningen. Visit Vennesla ble etablert og fylt med innhold og vedlikeholdt av 
foreningen. Det har vært en enorm respons, og foreningen har som mål å videreføre 
arbeidet fremover. 

Det ble samtidig gjennomført tiltak som skulle stimulere til økt handel i Vennesla, og 
Næringsforeningen tok en koordinerende rolle i samarbeidet med KIV, Hunsfos Opplevelse 
og Frivilligsentralene, der aktiviteter og tiltak ble igangsatt og koordinert. Også dette tiltaket 
må vi si oss godt fornøyd med.  

Med sommeraktiviteten som modell, ble det samme gjort før jul. I og med at Julegada ble 
nødt til å avlyse, dukket det opp et behov for en «Alternativ» juleaktvitet av en mindre, lokal 
karakter. «Jul i Vennesla» ble etablert og lagt under paraplyen «Visit Vennesla». Det ble 
meldt om svært god respons fra bygdas handelsbedrifter. 

Møteaktivitet i 2020: 

1 Generalforsamling (Årsmøte) 

9 styremøter  

3 frokostmøter med medlemmer 

1 Sommerfest 

1 Julelunsj 

4 møter med kommunens ledelse 

Hyppige møter med kommunen knyttet til Corona situasjonen gjennom hele året 

Organisering: 

Styret har bestått av 5 personer. 

Påvirkningsarbeid:  

Styret fortsetter med å gi innspill og uttalelser som har næringspolitisk interesse i forbindelse med 
reguleringsplaner mv. Vi opplever at foreningens meninger blir lyttet til, og at vi har en rolle som 
høringsinstans i denne typen saker. Vi har fortsatt et fokus på å bidra til næringsutvikling og å stanse 
handelslekkasjen som i dag er på bortimot 50 %.  

Grønn Urban Bygd 

Vi er godt fornøyde med å se at resultatet av vårt identitetsprosjekt har befestet seg gjennom at 
kommunen bevisst benytter seg av å markedsføre seg under begrepet «Grønn Urban Bygd», som ble 
resultatet av arbeidet med å finne vår nye identitet. 

Medlemmer: 

Foreningen har 106 medlemmer ved utgangen av 2020.  

  



Økonomi: 

Per desember 31.12.2020 er det bokført inntekter med kr 1.293.582 mot kr. 511.781 for 2019. Dette 
er en solid økning fra i fjor med kr 781.801. Dette skyldes i hovedsak mer offentlig tilskudd knyttet til 
Corona situasjonen. Sum driftskostnader har tilsvarende gått opp fra kr. 589.247 for 2019 til kr. 
1.349.221 i 2020. Dette henger naturlig sammen med den høye aktiviteten som har vært i 2020 
knyttet til Corona situasjonen. Dette gir et foreløpig underskudd per 31.12. på kr 55.640. Resultatet 
per desember i fjor var også negativt: kr 77.466.  

Regnskapet viser en egenkapital på kr. 294.077 mot kr. 350.169 for 2019. 

Kommentarer: 

Styret opplever god respons på arbeidet som gjøres, og får gode tilbakemeldinger både fra 
medlemmene og fra politisk og administrativt hold i kommunen om at det både er viktig og ønskelig 
at foreningen utvikles videre 

Dagens styre ser det derfor som en viktig oppgave å sørge for at foreningen fortsetter sin virksomhet, 
og utvikler seg videre i 2021. 

 

 

 


