SUNNDAL NÆRINGSFORENING
Møtereferat onsdag 31.10.18, kl. 16.00- 18.45.
Sted: Møterom Aura i Næringshuset.
Til stede fra Sunndal Næringsforening: Torstein Ottem, Bergsvein Brøske, Gøril Berntsen, Egil
Tørset og Lars Marius Bræin.
Til stede fra Surnadal Næringsforening: Eva Husby, leder, Eva Holten og Svein Erik Nilsen.
Forfall: Jan Birger Ellevseth, vara Anne Melkild og vara Ola Ulvund
Anne Gulla Hagen, til stede som styresupport og protokollfører
SAKER:
24-18

25-18

Medlemmer andre kommuner:
Etter forespørsel fra Tingvollbedriften Sito AS om mulighet for å bli medlem i SNF besluttet
styret å fremme sak om vedtektsendring av gjeldende §3 Medlemskap punkt a: Som
medlem av foreningen kan opptas personer og foretak som driver eller akter å drive
næringsvirksomhet i kommunen.
Styret utarbeider forslag til endring av vedtektenes §3 a som er inkluderende i fht bedrifter i
regionen, med presisering om at det ikke er et krav om forretningsadresse i kommunen
bedriften
Forslag om vedtektsendring forelegges kommende Årsmøte i foreningen.

Sunndal Næringsforening: Protokoll 29.08.18.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

26-18

Sunndal Næringsforening: Regnskap og balanse pr 30.september 2018.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

27-18

Felles saker Surnadal – Sunndal:
SuSu Hovedprogram 2018 – 2021: Hva betyr det for lokalt næringsliv?
Styrene er enige om SuSu-prosjektet er viktig næringslivet i begge kommunene.
Sunndal Næringsforening inviterer sine medlemmer til Frokostmøte hvor
næringsutviklingsarbeidet i Sunndal kommune er hovedtema og hvor fokus er
næringsutvikling i Sunndal.
Møtet må planlegges godt ved å engasjere møteleder til å delta i planlegging av møtet,
samt til å styre møtet. Alle lokale partier inviteres til debatt, og Erling Rød inviteres
spesielt for å belyse sine innspill.
Tommy Fossum som har lang journalistisk erfaring forespørres om å forberede og lede
møtet. Torstein og Anne planlegger møte sammen med møteleder.
Tema er utvikling av næringsarbeidet. (Ikke styrehonorar)
Møte blir også åpent for medlemsbedrifter av Surnadal Næringsforening selv om tema
omhandler næringsarbeidet i Sunndal.

28-18

Felles Frokostmøte:
På innspill fra SuSu administrasjonen ble det besluttet å gjennomføre et
Frokostmøte ultimo januar 2019:
•
Hovedtittel «Hva nå Indre Nordmøre» og
undertittel
•
Døgnåpen region 24-7/Todalsfjordprosjektet v/Bergsvein Brøske
Møtet ønskes gjennomført med bistand til planlegging og praktisk gjennomføring av
SuSu-administrasjonen.

Som innleder for hovedtittel foreslås Ole Helge Haugen, plansjef i M&R fk
Gjerne møte med et panel. Mulige panelkandidater kan være Lars Ove Løset fra LL
Holding og fabrikksjef Roar Ørsund ved Hydro Aluminium Sunndal.
Møtet avholdes på Sunndalsøra.
Møteleder: Svein Sæter?
SuSu Handlingsprogram 2018:

Etter innspill fra administrasjonen (Karin og Per Helge) om et felles møte
med medlemmer av næringsforeningene og/el bare styrene for å få
innspill på handlingsprogram SuSu 2019.
Styrene foreslår at det arrangeres et møte med bare styrene.
Campus Kristiansund: Orientering om Campus Kristiansundprosjektet ønskes gjennomført som et «undertema» lagt til et
Frokostmøte 1. halvår 2019..

29-18

Dialogmøte med rådmann og ordfører i Sunndal:
Vedtak: Avholdes november/desember. Dato avklares med rådmann og ordfører.
Ans: Anne
Det bes om at Ordfører og Rådmann tilbakemelder status på saker tatt opp i fjor i møtet.
Saker SNF ønsker å ta opp med Ordfører og Rådmann:
•
Balansepark er kommet – hva mer skjer?
•
Åpning av kulturhusplassen mot RV70
•
Innkjøp fra lokalt næringsliv
Sende oppfordring til medlemmene om saker styret skal ta med inn i møtet.
Julelunsj 2018: Dato torsdag 20.12.18. Vertskap Hydro Sunndal.
Kontaktperson Eivind Torvik.
Eventuelt:
Oxfordrapporten som omhandler evaluering omstillingsarbeid overendes styrene.
Anmode Suns om å publisere rapporten på www.suns.no
SNF`s godkjente styreprotokoller skal publiseres på www.suns.no
Sunndalsøra 31.oktober 2018
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