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NCE Heidner Biocluster inviterer til 
årsmøte 2021
Årsmøtet for 2021 avholdes digitalt 
på Microsoft Teams fredag 
2. desember 2022 kl. 11.00-12.00

Saker som ønskes behandlet, må 
sendes styret ved daglig leder 
Kristiane Haug Berg 
(e-post: kristiane@klosser.no) innen 
18. november 2022.

Fredag 2. desember 
kl. 11.00-12.00

Påmelding:  
www.heidner.no
(Frist: 18. november)

Saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og to til å underskrive protokoll
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Innkomne saker

Hilsen styret ved  styreleder 
Kristin Malonæs



Velkommen til årsmøte 
2. desember!

NCE Heidner Biocluster har 
tilbakelagt seg et godt og 
begivenhetsrikt år.

Agritech har kommet opp på agendaen fra både 
politisk hold og fra virkemiddelapparatet i 2021. Dette 
har ført til at jobben vi allerede har gjort i flere år nå har 
fått et enda tydeligere fokus, og posisjonering på 
vegne av våre medlemmer blir viktig å prioritere.

Mobiliseringen mot Horisont Europa har gjennom 
egen EU-rådgiver i klyngen ført til flere søknader fra 
klyngens medlemmer, med suksessfullt resultat. To av 
seks innvilgede søknader til norske bedrifter fra EIC 
Accelerator-programmet er medlemmer hos oss, og 
det er vi stolte av. 

Vi har i 2021, etter innsikt hos våre medlemmer, 
utviklet et program sammen med Klosser Innovasjon 
for skreddersydd hjelp med bærekraftsarbeidet hos 
bedriftene. Resilient betyr evne til å takle og komme 
styrket ut av endringer. Og det er nettopp det som er 
vårt oppdrag å bidra til resiliente bedrifter som er godt 
rustet for framtida. 

Land møter hav-samarbeidet vårt med klynger fra blå 
sektor fikk også ansatt en egen prosjektutvikler i 2021. 
Målet er å øke kompetanse på tvers, og at Land møter 
hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av 
blå og grønn bioøkonomi.

I november hadde flere av klyngas medlemmer besøk 
av en engasjert næringsminister Jan Christian Vestre. 
Hovedfokus for besøket var økning av landbasert 
eksport.

Vi ønsker også å orientere om øvrige prosjekter og 
fremdriften i disse.

Kom gjerne med innspill!

Agenda

11.00-12.00: årsmøte (minner om 
tidligere utsendt innkalling)
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