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Styrets sammensetning: 
Rino Jørgensen (styreleder) 
Odd Rune Nærsnes (nestleder) 
Therese M. Gjessvåg (sekretær) 
Torleiv Sandvik (økonomiansvarlig) 
Michelle Nævra (økonomiansvarlig) 
Max J. Tangen (styremedlem) 
Stig Thorsen (styremedlem) 
Eirik Østern (styremedlem) 
Karl Jørgen Tofte (fast observatør fra Horten Kommune) 
 
Daglig leder: 
Mette Rosenvinge Kolderup 
 
Valgkomité:  
Thomas Solberg 
Morten Hasås 
Linn Fagerberg 
 
Styremøter 
Det er avholdt jevnlig styremøter, ca 1 møte pr. måned. Det ble behandlet 90 saker gjennom 
2018. 
 
Styret har vedtatt styreinstruks og instruks for daglig. 
 
Aktivitet 
Første driftsår i Horten Næringsforum, etter sammenslåingen av Horten Handelsstand og 
Horten Næringsforum er gjennomført. En hovedoppgave som ble gitt det nye styret var å 
engasjere en daglig leder. Etter annonsering ble det mottatt 13 søkere, hvorav 5 kandidater ble 
innkalt til intervju. Det ble gjennomført flere intervjuer med de to beste kandidatene. Mette 
Rosenvinge Kolderup ble engasjert som daglig leder gjennom sitt eget selskap og tiltrådte 
engasjementet i august. Hun har vært et tydelig og engasjert talerør for HN. 
 
Tradisjonen tro ble Vårslipp, Superlangdag, Høstfest, Nissetog gjennomført. 
 
Torsdagsmagasin er jevnlig arrangert gjennom året. Det samme er en rekke Næringsfrokoster. 
Samarbeidet med Horten kommune og spesielt næringssjef Karl Jørgen Tofte, er og har vært 
nyttig og konstruktivt. 
 
Et nytt arrangement fra høsten av, er «Legg igjen matpakka hjemme» hvor medlemmer av HN 
kan møtes til lunsj på forskjellige utesteder i Horten. 
 
HN var involvert i flere politiske saker som blant annet: 
 
- utvidelse av skjenketidene (som etter 11 år ble utvidet med en time) 
- diverse reguleringsplaner 
- høringsuttalelser for veiplaner på Bakkenteigen 
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#HorteLove 
HN «eier» (er en av to medlemmer i Horten Love foreningen). HN (tidligere Handelsstand) 
investerte en drøy million på en ny digital #HortenLove-plattform i 2017. I 2018 har HN 
investert kr 180 000 i driften, samt bidratt med bistand i form av frivillig arbeidsinnsats. HN 
sin daglige leder deltar på styremøtene, og det er planlagt at daglig leder bistår med arbeid i 
#HortenLove en dag i uken. Det er inngått en ny avtale om innhold leveranse på den digitale 
plattformen med Day 4. Styret har foreslått budsjettert med markedsstøtte fra HN med kr 
230 000 for 2019. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 30 672. Foreningens egenkapital og likviditet 
er solid. De vises for øvrig til egen gjennomgang på årsmøte. 
 
Vi gjør oppmerksom på at fremlagt regnskap for 2017 (sammenligningskolonnen), kun 
gjelder Horten Næringsforening før sammenslåing med Horten Handelsstand. 
 
Det budsjetteres i 2019 med et underskudd på kr 125 000 som styret anser som forsvarlig. 
Styret anser det nødvendig å investere mer midler i driften i den vekstfasen foreningen er inne 
i. Investeringen skal skape grunnlag for økt økonomisk vekst i en langsiktig plan for å gjøre 
foreningen enda mer robust og bærekraftig. 
 
Medlemsmassen til foreningen er voksende og det antas at antall medlemmer vil fortsette å 
øke i årene som kommer. 
 
Det vises for øvrig til de øvrige sakene som skal behandles i årsmøte. 
 
 

Horten, 25.02.19 
 
 
 
For styret 
 
Rino S. Jørgensen 
Styreleder 
 
 


