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Det meste av næringsutviklingen gjennomføres 
i enkeltbedriften. Slik skal det være. Men en god 
del utvikling omhandler mange virksomheter 
eller hele samfunn. Vi står nå oppe i en bølge 
av strukturelle endinger som omfatter både 
næringslivet og offentlig sektor. Fylkene er 
slått sammen, kommunene justerer grensene, 
næringsvirksomheter flytter på seg og Nord 
universitet ønsker å samle sin virksomhet. 

Sett i lys av denne utviklingen mener jeg at det 
var smart å fusjonere flere foreninger til Steinkjer 
Næringsforum for 20 år siden. Det gjør at vi i dag 
har den kraften som trengs for å være en utvi-
klings-arena og -aktør i disse strukturtider. 

Det vil alltid være et spørsmål om et nærings-
forum skal arbeide med bransje- og fagspesifikke 
saker som ligger nært en del av enkeltbedriftene 

eller mer overordnede spørsmål som berører 
næringsutviklingen totalt sett. Steinkjer Nærings-
forum har valgt å arbeide med begge deler, men 
føler at samfunnsstrukturene utfordrer oss 
spesielt for tiden. Hvordan skal vi få universitets-
sektoren til å samarbeide med oss om de 
kompetanseutfordringer vi har ut over leveranser 
at uteksaminerte studenter? Hvordan skal vi 
møte en utvikling av offentlige innkjøp som 
går mot færre og større anbud? Hvordan skal vi 
arbeide med at beslutningsmakten i større grad 
enn tidligere er lengre bort fra oss? Hvordan kan 
vi bidra til å bygge opp virksomheter som har 
beslutningsmakt lokalt?

Som det vil være for 20-åringer flest, byr samfunnet 
på mange og store spørsmål som vi nå skal ta. 
Steinkjer Næringsforum er i god utvikling. Vi 
har mange samlingspunkter for nettverk- og 

kompetanseutvikling, og en meget god oppslutning 
fra medlemmene. Slike forretningsnettverk er 
selvfølgelig viktig for enkeltbedriftene, men også 
for oss samlet når vi skal utvikle oss de neste 
20 årene. 

Til de virksomheter som ikke er medlemmer har 
jeg en oppfordring: Bli med på laget. 

Jubileumshilsen 

Joar Nyborg
Styreleder i Steinkjer Næringsforum

Steinkjer næringsforum 
som utviklingsarena

Vi er inne i en tid hvor det er viktig å ta posisjon.  Samfunnsstrukturene endres både i 
lokalisering og størrelse. Det utfordrer også næringslivet i Steinkjer. Da er det viktig å 

være et lag med gode enkeltspillere som også har god lagånd.

Al
le

 fo
to

: T
ho

m
as

 Je
rg

el
, C

am
er

at

kompetanseutvikling, og en meget god oppslutning 
fra medlemmene. Slike forretningsnettverk er 
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I studio fotograferes det stort sett nyfødte, 
babyer, barn og konfirmanter. Brudepar og  
familier foretrekker hun å fotografere utendørs i 
vakre omgivelser.

-Siden studioet mitt er litt lite er det stort sett 
baby, barn og konfirmant jeg bruker å fotografere 
innendørs. 

Hun har noen timer tilgjengelig for fotografering 
av baby, barn, konfirmant og familie i sommer 
men er helt fullbooket på bryllupsfronten. Så 
ønsker du fotografering av ditt barn, deg selv 

eller hele bøtteballetten så er det muligheter 
for det. Alle priser ligger ute på nettsiden hennes, 

www.trinehustad.no. 
-Jeg vurderer faktisk muligheten for å ha åpent på 
kveldstid på torsdager for å rekke over alle konfir-
mantene, så om det er ønskelig så kan man ta 
kontakt om det.

I tillegg til å fotografere lager hun også fotokunst. 

Dette gjør hun under navnet «madeforpaper», 
det fordi hun føler kunsten er noe annet enn jobb. 

-Det er mer som en fin hobby som jeg koser meg 

og slapper av med. 
Denne kunsten finner dere på nettsiden min og 
på Instagram under navnet madeforpaper. Nav-
net kom fordi det er kunst som er laget for papir 
og ikke for en skjerm. Nesten alle bildene kan 
man få kjøpt og hengt på veggen hjemme, alle 
bortsett fra de som er spesiallaget til enkeltper-
soner. -Man kan bestille fotografering og kunst av 
egne barn eller seg selv om man ønsker, og det 
kan jeg jo ikke selge videre til andre. 

Fotograf Trine Hustad finner dere i Fyrgata 3, her har hun holdt til siden mai i fjor  

og tar imot alt fra nyfødte, til konfirmanter og brudepar. 

FOTOGRAF TRINE HUSTADFyrgata 3, 7713 Steinkjer+47 48991640 / fotograf@trinehustad.nowww.trinehustad.no 

FOTOKURSSnart er det oppstart av nytt fotokurs, på dette kurset vil du 

lære deg kamerainnstillinger, lett komposisjon samt tips og 

triks for å få fine bilder. Dette er et praktisk kurs, så du trenger et kamera med manuelle innstillinger. 

Målet er at du skal lære deg å bruke ditt kamera. Kurset koster 1800,- pr. person 

og har begrenset antall plasser. Påmelding via mail, fotograf@trinehustad.no

Kursdatoer er satt til 22. mai, 29. mai og 5. juni klokken 19.00 - 21.00.  

I samarbeid med Steinkjer Næringsforum vil Steinkjer-Avisa produsere et nytt 

NÆRINGSBILAG
for medlemmene i SNF.

Dette gjorde vi i 2018 og 2019 med stor suksess, og nå tror vi tiden er moden for å fortelle 
de gode historiene om det mangfoldige næringslivet igjen.

Bilaget vil bestå av innholdsmarkedsføring, og distribueres som en del av Steinkjer-Avisa til alle husstander i 
Steinkjer, Inderøy og Snåsa, og som frittstående distribusjon i  Levanger og Verdal. Opplag ca 30 000.

Utgivelse: Fredag 18. juni 
Formatene vi har tilgjengelig vil være helsider og dobbelside.

I tillegg til innholdssaken i bilaget, vil alle få link til egen sak, som kan distribueres fritt digitalt. Dvs. du 
kan dele din egen sak på sosiale medier som du selv ønsker. Dette medfører ingen ekstra kostnader.

PRIS GENERELL INFO:

Helside .............................................. 10 000,- 
Oppslag (dobbelside) ...............17 000,- 
Produksjon .........................1000,-/1500,- 

Hver enkelt får tilgang til innholdsprodusent 
som skriver innholdssaken, og tar bilder. 

Alle får med egen logo knyttet til sin sak, men 
vi vil lage en helhetlig layout for hele bilaget. 

Bestillingsfrist: 26. mars
Materiell: 20. mai

Kontakt: Trude Hiller
Tlf. 918 45 246 

trude@steinkjer-avisa.no

Kontakt: Gerd Barkhald
Tlf. 951 67 169 

gerd@steinkjer-avisa.no

Kontakt: 
Din kontaktperson i 

TA-media. (Trønder-Avisa)


