SUNNDAL NÆRINGSFORENING
Møtereferat onsdag 23.januar 2019, 14.00-16.30
Sted: Møterom Aura i Næringshuset.
Til stede: Torstein Ottem, Gøril Berntsen, Egil Tørset, Jan Birger Ellevseth og Lars Marius
Bræin,
Forfall: Bergsvein Brøske, vara Anne Melkild og vara Ola Ulvund
Anne Gulla Hagen, til stede som styresupport og referent
SAKER:
01-19

Protokoll 05.12.18.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

02-19

Årsregnskap 2018 - foreløpig.
Budsjett 2019 – forelegges i møtet
Vedtak:
Styret godkjenner forelagte årsregnskap for 2018 og styrets budsjett for 2019 forelegges
årsmøtet.

03-19

Frokostmøte 6.12.18. Tema: Organisering av næringsarbeidet i Sunndal.
Vedtak: Styret er fornøyd med oppslutningen (40 personer) og gjennomføringen av
møtet.

Tema: Næringsutviklingsarbeidet i Sunndal - hva er ståa og er vi rigget godt for framtida?
Innledning ved:
• Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringsselskap - slik jobber vi i dag.
• Erling Rød, Sunndal FrP - slik bør vi jobbe i framtida.
Paneldebatt med representanter fra Ap, Sp, Krf, H, V og FrP. Debattleder:Tommy Fossum.
Paneldeltagere: Ståle Refstie, Ap, Jørgen Singsdal, Sp, Arne Drøpping, KrF, Arild Håkonsen,
H, Steinar Husby, V og Erling Rød, FrP

04-19

Plan Årshjul 2019:
Styremøter: 4-5 styremøter
Medlemsmøte: 1 årlig møte
Næringsforum: Halvårlig møter. Ansv: Suns
Frokostmøter: Ett Frokostmøte pr kvartal.
Julelunsj: Medio desember, hos medlemsbedrift
Ordførerprat: Årlig samtale med ordfører og rådmann. Styret i SNF.
Vedtak: Styret godkjente forelagte plan for Årshjul 2019.

04-19:

Ref. sak 31.18: Uttalelse til M&R fk angående fremtidens videregående skole i
Sunndal;
«Indre Nordmøre Videregående skole»: Redusert tilbud/ færre skoler
Nedleggelse eller redusert tilbud ved videregående skole i Surnadal og Sunndal vil være
svært kritisk faktor for sysselsetting, attraktivitet og bolyst, og vil medføre store negative
ringvirkninger for verdiskapingen i kommunene, samt medføre reduserte offentlige
tjenestetilbud.
Lokalt næringsliv ønsker økt satsing på bla. fagutdanning for å rekruttere fremtidig
arbeidstakere til industri – og anlegg i tillegg til tilbud om studiekompetanse til høyere
utdanning.
Tilbud om videregående skole lokalt er viktig for å rekruttere nye
innbyggere/arbeidstakere, samt beholde eksisterende arbeidskraften.
Styret utfordrer skolene til å inngå tettere samarbeid ved styrke ulike fagområder på den
enkelte skole, fremfor å bevare samme tilbud med små klasser på hver enkelt skole, samt
vurdere muligheten for å samkjøre administrasjonen for å effektivisere, samt redusere
kostnader, for å nevne noen tiltak.
Vedtak: Styret utarbeider en uttalelse til Møre og Romsdal fylkeskommune for å belyse at
tilbud om videregående skole er avgjørende for bolyst, attraktivitet, sysselsetting og
verdiskaping i Surnadal og Sunndal. Gode videregående skoler med riktig kompetanse og
tilbud er avgjørende for fremtidig sysselsetting og vekst.
06-19

Frokostmøte ultimo januar: Sak 28-18:
Hovedtittel: Hva nå Indre Nordmøre? Og undertittel. «Døgnåpen region 247/Todalsfjordprosjektet v / Bergsvein Brøske.
Møtet ønskes gjennomført med bistand til planlegging og praktisk gjennomføring av SuSuadministrasjonen.
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?
Vedtak: Styret ber SuSu-administrasjonen komme forslag på tidspunkt for gjennomføring
av møtet.
Styret er åpen for andre tidspunkt enn tradisjonell Frokostmøte-tid kl. 08.00- 10.00.

07-19

Dialogmøte SNF-ordfører – rådmann.
Vedtak: Møtepåminnelse sendes rådmann og ordfører

08-19

Fastsette dato for årsmøte (i flg vedtektene avvikles GF innen 30.mars).
Styrets årsmelding 2018. Forelegges i møtet.
Vedtak:
•
Årsmøtedato 7.mars kl. 08.00. Sted: Sunndal kulturhus, Støgu.
Frokostmøte i etterkant av Årsmøtet.
•

Styret godkjente Årsmelding 2018.

Eventuelt: Orienteringssaker
09-19

Sunndalsfondet (kompmidlene): Styreleder orienterte om disponering og
administrering av Sunndalsfondet.

10-19

SuSu-prosjektet (2018 – 2021): Styreleder orienterte om vedtaksutsettelse i
programstyret vedrørende programmets midler til bedriftsrettede tiltak.
Vedtak vedrørende bedriftsrettede tiltak er satt «på vent» inntil avklaring vedrørende
disponering av offentlige midler foreligger.
Videre er utbetaling av styrehonorar for 2018 satt også satt «på vent» til endelig avklaring
fra departement foreligger.
Neste styremøte:
Vedtak: 20.februar kl. 14.00-16.00. Sted møterom Aura
Sunndalsøra 23.01.19
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