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Årsberetning 2017 Svelvik Næringsråd 

 
Svelvik Næringsråd ble stiftet 16. september 2009.  
 
Det er inngått en samarbeidsavtale med Næringsforeningen i Drammensregionen som bl.a. 
gir medlemmene i Svelvik tilgang til alle Næringsforeningens aktiviteter.  
 

Styret:  
John Endsjø, Agilium Worldwide Norway AS, styreleder  

Sven Myhre, A M Lassen AS  

Gunvor Besseberg, Villa Rørvik  

Jan Trygve Jensen, Hilding Anders Norway AS 

Gøril Kjos Mork, Rekrutteringshuset Mork AS  

Katrine Birkelid Mitseim, Esthetica AS – frem til årsmøtet 2017 

Jorun Mandt Johnsen, Cutshim Frisør og Spa – fra årsmøter 2017 

Sekretariatfunksjon: Anette Øverby, Næringsforeningen i Drammensregionen  

Målsetting  
Svelvik Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organisasjon som samler alle gode 

krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, stimulere til etablering av nye 

virksomheter og tilrettelegge for utvikling av Svelvik. 

Styremøter  
I 2017 har det vært avholdt fem styremøter og 32 saker har stått på dagsorden.  
 
Fra høsten 2016 er kommunens observatørrolle i styremøtene erstattet med faste, årlige 
møtepunkt utenom styremøtene. Her stiller ordfører, rådmann og næringsansvarlige fra 
kommuneadministrasjonen, styreleder og sekretær i Næringsrådet, samt 1-2 
styremedlemmer valgt utfra møtenes tematikk. 
Det er gjennomført fire møter i 2017. 
 
Medlemmer 
Ved utgangen av året 2017 hadde næringsrådet 63 medlemmer. 

Økonomi  
Inntekter til Svelvik Næringsråd kommer fra tilskudd fra Svelvik Kommune på kr. 70.000,-  
Tillagt overskudd fra 2016 på kr. (95.723,53) utgjorde total kapital kr. 165.723,53 til drift av 
næringsrådet i 2017.  
Utgiftene utgjorde kr. 37.077,-  hvor hovedtyngden har gått til medlemssamlinger,  
avslutninger og næringspriser.   
Regnskapet inngår i totalregnskapet for Næringsforeningen i Drammensregionen 2017 og er 
revidert av Deloitte. 

 
Årsmøte 2017 
Møtet ble avholdt hos Esthetica AS den 20. april. John Endsjø ble gjenvalgt som styreleder. 
Jan Trygve Jensen og Gunvor Besseberg ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år 
og Jorun Mandt Johnsen ble valgt for to år. 
 
Under årsmøtet 2017 ble foreningen Svelvik Handelsstands Forening og Svelvik Næringsråd 
slått sammen til én forening. Svelvik Næringsråd endret sine vedtekter for å sikre 



representasjon fra sentrum i det fremtidige styret. I etterkant av sammenslåingen ble det satt 
ned en arbeidsgruppe som fokuserer på sentrumsaktiviteter. 
 
Medlemsmøter  
Møtene er bekjentgjort med invitasjoner til medlemmene og også gjennom sosiale medier og 
annonser i Svelviksposten.  
I møtene har Næringsrådets leder informert om aktuelle saker.  
 
Det har vært to medlemssamlinger i løpet av året. 
Tema for medlemsmøtene har vært:  
 

• «Suksessfaktorer i hverdagen» v/Egil Søby 

• «Digital og målbar markedsføring» v/Erik Gabrielsen og Lene Grønli i Godt Sagt AS 
«Resultat av Oppgaveutvalg 2017» v/Anne Synnøve Vaagsland Horten, 
samfunnsplanlegger i Svelvik kommune  

 
Næringsrådets priser for 2017: 
Næringsrådets Nykommerpris ble for 2017 tildelt Gaustalam v/Ingunn og Even Opsal-

Hersleth. Årets Stayerpris gikk til MIX Pølsebaren v/Anne Karin og Roar Ebbestad. 

Sentrale temaer Næringsrådet har hatt til behandling:  

• Strategisk næringsplan 2016 – 2019 

• Prosjekt Profilering 

• Prosjekt Skiltplan 

• Prosjekt Gjestebrygger 

• Samarbeid med Svelvik Handelsstands Forening 

• Sentrumsaktiviteter 

• Utdeling av næringspriser for 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Endsjø       Anette Øverby  
Styreleder       Sekretariat 


