SUNNDAL NÆRINGSFORENING
Møtereferat torsdag 8.juni 2017 14.00-16.00
Sted: Aura Næringshage - møterom 2. etg.
Til stede:
Torstein Ottem, Gøril Berntsen Egil Tørset og Lars Marius Bræin.
Forfall:Jan Birger Ellevseth, Bergsvein Brøske og Ola Ulvund
Anne Gulla Hagen, til stede som styresupport

SAKER:
SAK 10-17

Godkjenning av innkalling og protokoll 21.mars 2017.
Vedtak: Styret godkjente innkallingen og protokoll av 21.mars 2017..

SAK 11-17

Dialogmøte 25.april 2017: SNF -SUNS og ØP.
Eget notat fra møtet vedlagt.
Vedtak:
Styret ønsker fast årlig dialogmøte med gjensidig informasjon og god tid til
dialog. Fortrinnsvis arrangert Q1.
I tillegg ønskes styret praksis med eget møte med ordfører/rådmann
videreført.

SAK 12-17

Møtefasiliteter Sunndal Kulturhus
SUNS har som teknisk arrangør og tilrettelegger av en del møter i en
e-posthenvendelse til kommunen påpekt behovfor oppgardering av teknisk
utstyr (lys-og bilde) i Støgu og fikk følgende tilbakemelding:
"Hei, vi er klar over de tekniske utfordringene i Støgu spesielt. Derfor

oppfordrer vi – der vi ser det er mulig – mange om heller å bruke Keila for
presentasjoner og annet.
Der mener vi både lyd- og bildekvaliteten er bra. Pluss at lokalet er godt
egnet
for dialoger/kommunikasjon.
Det er nå utarbeidet en total oversikt over de tekniske behovene vi har på
kulturhuset. Disse er tallfestet og spilt inn i forbindelse med framtidige
investeringsbudsjett.
På kort sikt foreligger det ingen muligheter for større investeringer.
Nødvendig
vedlikehold vil bli gjort, og tilpassinger like ens – der det er
nødvendig og mulig.
Det er bare om å gjøre at vi får behovene framlagt i god tid før møtene.
Så langt dette.
Hilsen
Ole Magne Ansnes
Kultursjef
Sunndal kommune

Tlf 97595148"
Vedtak:
Styret vil orientere kulturetaten om at SNF vil vurdere å leie andre
møterom som tilfredsstiller dagens behov for teknisk utstyr (lys og bilde)
inntil forholdene utbedres.
SAK 13-17

Planlegging fremover:
Frokostmøte 27.6. kl. 10.00. Ans: Torstein
Bedriftspresentasjon (10 min): Reiseliv Sunndal - ans: Lars Marius Bræin
Vedtak:
Neste styremøte vies foreningens aktiviter fremover.
Årshjul - tema for medlemsmøter - møteform mm
Forslag på aktuelle tema oversendes til Torstein el. Anne i forkant.

SAK 14-17

Sunndalkonferansen arrangeres 23.juni.
Kvelden Før-arrangement ved Gjestehuset til Hydro Sunndal
Det medes om god respons, men det er plass til mange flere; og så for å få
konferansen i balanse økonomisk.
SNF er deleier sammen med SUNS og Sunndal Sparebank.
Deltakeravgift for konferansen er 1990,- + mva.
Medlemmer av SNF kr 1.490,- + mva. SNF sponser kr 500,- pr
deltaker.

Styret ønsker at hyppighet og innhold ved masseutsendelser i fbm
Sunndalkonferansen vurderes nøye. En vanskelig balansegang,
men med dagens informasjonsmengde må antall vurderes og
budskap spisses.
SAK 15-17

Surnadal Næringsforening
Styreleder orienterte om kommende møte Surnadal
Næringsforening ved nyvalgt leder Eva Husby.
Tema:
Erfaringsutveksling og samarbeid. Avklare om det kkan
være av interesse å arrangere felles styreutviklingskurs, jfr kurs
holdt av Anne Breiby i regi av Suns 8.mars i år.

SAK 16-17

Representant SuSu fra SNF

Vedtak: Styreleder Torstein Ottem og styremedlem Gøril Berntsen
velges til foreningens medlemmer i styringsgruppa.

SAK 17-17: Styrevalg SUNS:
Følgende er foreslått som styremedlemmer i SUNS (gf 19.juni)
Torstein Ottem
vara Asbjørn Tronsgård
Bergsvein Brøske
vara Tine Grytnes Laskerud
Eventuelt

Sak 18-17

Den Danske Bank`aksjepost i SUNS:

Vedtak: Ved ev. salg av DDB? s aksjepost i SUNS stiller SNF seg
positiv til å kjøpe aksjeposten til pari kurs.
SAK 19-17

Handelsforum: Veien videre - profesjonalisering?
Tema ønskes satt på dagsorden etter ca 5 år i aktivitet
Samtlige butikker i Amfi Sunndal er organisert i ett felles medlemskap og
må få tilsendt informasjon direkte ved formidling av medlemsinformasjon.

Vervekampanje: Flere medlemmer gjennom verving og
informasjon
Notat for verving av nye medlemmer utarbeides av Suns.
Referent: Anne Gulla Hagen
Sunndalsøra
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