
Årsberetning 2018 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, AWN – Agilium Norway AS, leder  

Sven Myhre, A M Lassen AS  

Gunvor Besseberg, Villa Rørvik  

Jan Trygve Jensen, Hilding Anders Norway AS  

Jorun Mandt Johnsen, Cutshim Frisør og Spa 

Jon Einar Hovland 

Sekretariatfunksjon: Cecilie Brunsell frem til 5.mars og Adnan Afzal, 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 2018 har det vært avholdt syv styremøter og 33 saker har stått på dagsorden.  

Det har vært avholdt tre kontaktutvalgsmøter med Svelvik kommune. Her har ordfører og 

rådmann, styreleder og sekretær i Næringsrådet, samt 1-2 styremedlemmer valgt utfra 

møtenes tematikk.  

 

Medlemmer  

Ved utgangen av året 2018 hadde næringsrådet 49 medlemmer.  

 

Økonomi  

Inntekter til Svelvik Næringsråd kommer fra tilskudd fra Svelvik Kommune på kr. 100.000,- 

Utgiftene utgjorde kr. 83.482,- hvor hovedtyngden har gått til næringslivets dag, 

medlemsaktiviteter, avslutninger og næringspriser. Regnskapet inngår i totalregnskapet for 

Næringsforeningen i Drammensregionen 2018 og er revidert av Deloitte.  

 

Årsmøte 2018  

Møtet ble avholdt på Gamle Frithjof den 1.mars John Endsjø ble gjenvalgt som styreleder. 

Sven Myhre ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år, og Jon Einar Hovland ble nyvalgt 

som styremedlem.  

 

Medlemsmøter  

Det ble ikke avholdt noen medlemsmøter, men det ble arrangert Næringslivets dag 22.11.18 

på Fossekleiva.  

Næringslivets dag ble arrangert på Fossekleiva kultursenter med fokus på bolig  

–og næringsutvikling i Svelvik med foredragsholdere fra Nye Drammen og Svelvik 

kommune, Drammensregionen, lokale og regionale eiendomsutviklere. Arrangementet var 

godt besøkt med rundt 90 deltakere.  

 

 



Nyhetsbrev  

Det er ikke blitt sendt ut nyhetsbrev i 2018, men det er blitt sendt ut invitasjoner via Svelvik 

næringsråd og Næringsforeningen.  

 

Aktiviteter i handelsstanden 2018 

Det er gjennomført tre markedslørdager, vårsprett, sommer- og høstmarked i regi av 

handelsstanden.  

 

Næringsrådets priser for 2018:  

Næringsrådets Næringslivspris ble tildelt Hilding Anders Norway AS ved Jan Trygve Jensen. 

Årets Gründerpris gikk til Le Thai AS ved Surin Umboon.  

 

Sentrale temaer Næringsrådet har hatt til behandling: 

• Strategisk næringsplan 2016 – 2019  

• Næringslivets dag 

• Nye Drammen  

• Utdeling av næringspriser for 2018 

 
 

        
 
 John Endsjø        Adnan Afzal 
 Styreleder       Sekretariat  


