
NYHETSBREV JANUAR 2023 

GODT NYTT ÅR 2023! 

Næringsforum i Fjellregionen startet 2023 med 2 
nye medlemmer. Arbeidet med å få flere 
medlemmer med i foreningen er en kontinuerlig 
prosess. NiF sin filosofi er at jo flere medlemmer 
foreningen har, jo mer tyngde og påvirkning har 
vi til å bedre vilkårene for både lokalt og regionalt 
næringsliv. 

Generelle tilbakemeldinger fra medlemmer i 
Næringsforum i Fjellregionen, er de store 
utfordringene knyttet til strømutgifter, økte 
transportkostnader og logistikk. Det er viktig for 
NiF å opprettholde sysselsettingen i regionen, for 
fortsatt aktivitet, vekst og utvikling. Dette er blant 
annet en av sakene foreningen ønsker å fronte!

HEMATT 2023 

Hematt er lørdag 18 mars 2023 på Vulkan Arena i 
Oslo. Etter fullt hus og stor suksess i 2022, skal det 
igjen inviteres til Hematt. På dagtid blir det 
næringstreff for påmeldte bedrifter og 
organisasjoner fra Nord-Østerdal og Røros 
regionen. På kvelden vil det bli et åpent 
arrangement der lokalt næringsliv, kommuner og 
organisasjoner i Fjellregionen får møte publikum, 
og kanskje potensielle tilflyttere og tilbakeflyttere. 
Alt dette på en uformell og hyggelig måte. 
Velkommen «Hematt»! 

Dersom din bedrift har lyst til å være representert på dette arrangementet, ta 
kontakt med daglig leder i NiF. 
Se neste side for mer informasjon om arrangementet.

NiFs hovedformål er å 

tilrettelegge og bidra til vekst, 

utvikling og etableringslyst for 

næringslivet i hele regionen, 

gjennom å ivareta eksisterende 

næringer og bidra til økt bolyst 

og tilflytning. 

Fokus er å ivareta 

medlemmenes interesser 

gjennom å jobbe politisk for 

næringslivet, gjennom bedre 

samhandling mellom bedriftene 

og økt aktivitet, engasjement og 

tydelig synliggjøring av 

medlemmene. 

Foto: Ole Martin Andreassen 
Hematt 2022 



 

Velkommen til «Hematt» 2023!  

Livestock ønsker å invitere deg og din bedrift til Hematt i Oslo 18. mars 2023. Dette i samarbeid 

med Interkommunalt Politisk Råd for Nord-Østerdal (IPRNØ) og Klosser Innovasjon. Hematt er et 

arrangement hvor næringsliv og kommuner i Nord-Østerdalen kan møte potensielle tilflyttere og 

tilbakeflyttere på en uformell og hyggelig måte. Målet er å styrke Nord-Østerdalens posisjon som 

en attraktiv bo- og jobbregion og bygge relasjoner mellom potensielle arbeidstakere og 

næringslivet.  

Meld deg på her. 

For påmeldte bedrifter og kommuner, er dagen todelt. På dagtid vil vi treffes for faglig påfyll på 

Vulkan næringstreff, som er et lukket arrangement for påmeldte bedrifter og kommuner. På 

kveldstid vil bedriftene få mulighet til å stå på stand under Hematt, et arrangement som er åpent 

og gratis for et bredt publikum. Under kveldsarrangementet Hematt ønsker vi fokus på det sosiale 

og uformelle, der bedrifter og kommuner mingler med publikum, og er med på festen. I tillegg vil 

det bli konsert med en av Livestocks artister!  

Deltakelse på årets arrangement vil koste 2 500 kroner per bedrift. Dette inkluderer inngang og 

deltakelse på følgende:  

• Inngang på Vulkan Næringstreff, kl. 13.00-15.30 lørdag 18. mars  

• Stand for å profilere din bedrift på Hematt på Vulkan Arena, fra kl. 17.30 lørdag 18. mars  

• Konsert med en av artistene som skal spille på Livestock 2023 

• Nachspiel med trubadur på Pokalen bar, i 1. etg. på Vulkan 

• Store muligheter for å komme i kontakt med din nye arbeidstaker  

• Profilering av bedriften din i sosiale medier  

• Inspirasjon, påfyll og styrking av samarbeid på tvers av bedrifter og kommuner i regionen 

 

Bli med for å treffe kjente og ukjente – folk med og uten tilknytning til regionen. Meld deg på, og 

bidra til å skape den gode følelsen av å komme Hematt – uansett hvor man kommer fra! Klikk deg 

inn på denne lenken og fyll ut skjemaet for å melde på din bedrift. 

Mer informasjon og fullt program kommer til bedriftene som melder seg på.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=31sHBk6uCEG0FQwesb3zHj1YhTOBCHJBqZ7-kSVFH0VUNVZRQUQ2SDdQN1pWV05SMjY1NjFKRk5WNyQlQCN0PWcu&wdLOR=c7EB6262F-A857-4285-A564-A6B61000FC05
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=31sHBk6uCEG0FQwesb3zHj1YhTOBCHJBqZ7-kSVFH0VUNVZRQUQ2SDdQN1pWV05SMjY1NjFKRk5WNyQlQCN0PWcu


”Mulighetene ligger der, bare vi greier å 

samle oss og utnytte de” 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

“Agenda Innlandet 2023” - 25 januar kl. 09:00 – 
15:30 i Gjøvik Olympiske Fjellhall. 
Klikk Her for påmelding. 

Regionmesterskap Fjellregionen 2023 er 9 
februar kl. 9:30 – 13:30 på Nord-Østerdal vgs på 
Tynset. Dette er tidligere SUM.

NESTE STYREMØTE 

Neste “hjemme hos” styremøte blir 16 februer 
2023 hos Os ID på Os. På “hjemme hos” møtene 
skal Næringsforum i Fjellregionen diskutere 
dagsaktuelle tema sammen med 
medlemsbedriften. 

«Hva nå, Innlandet? Hvor er 

morgendagens muligheter og hvordan 

former vi det nye Innlandet i en tid der 

krise er den nye normalen? Pandemien 

er tilbakelagt og hverdagen er tilbake. 

Men hvilket samfunn er det vi lever i 

etter pandemien, og hvordan vil de 

neste årene bli? Denne dagen skal vi 

alle kjenne på trøkket som er i 

Innlandet og løfte blikket sammen med 

mange kloke hoder.» 
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