SUNNDAL NÆRINGSFORENING
Møtereferat onsdag 3.juni 2020, kl. 14.00.- 15:45
Sted: Møterom Aura i Næringshuset
Følgende deltok: Torstein Ottem, Lars Marius Bræin, Gøril Berntsen, Bent Ivar Sæther,
Egil Tørset, Bjørg Aa og Ingrid Vermøy
Forfall: Bergsvein Brøske
Til stede: Anne Gulla Hagen, styresupport
SAKER:
23-20 Protokoll styremøte 01.04.20
Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.

24-20

Regnskap pr 30.04.20.
Vedtak: Regnskap pr 30.april 2020 enstemmig godkjent.

25-20

Fastsettelse av dato for Årsmøte 2020
Organisering av møtet - valg
Valgkomiteen varsles om ny dato.
Hvis «benkeforslag» i fbm valg av styremedlemmer skal avstemmingen skje som
hemmelig valg.
Vedtak: Årsmøtet avholdes torsdag 18.juni kl. 08.00 i Støgu, Sunndal Kulturhus

26-20

Frokostmøte
Vedtak: Frokostmøtet avholdes i etterkant av Årsmøtet.
Tema:
Bedriftspresentasjon HMS-tjenesten as v/Berit Hugdal
Suns informerer ved daglig leder Per Helge Malvik:
•
•

Bedriftsundersøkelse i koronatid – status lokalt næringsliv
Sunndal Næringseiendom informerer om RoRo-kai

Regionale Forskningsfond (RFF), Norges Forskningsråd (NFR), Enova,
Innovasjon Norge (IN)
•

Innveno AS ved daglig leder Mange Løfaldli og prosjektleder Iren Sæterbø
presenterer de ulike støtteordningene.
Hva skal til for å få tilskudd til utviklingsprosjekt?
Hvordan arbeides det i prosjekt som lykkes?
Hva har Ottem Resirk gjort i sine utviklingsprosjekt for å lykkes og

hvilken betydning har tilskuddene for prosjektgjennomføringen?

Lokale støtteordninger
Virkemidler i Suns og bedriftsrettede tilskudd i SuSu-programmet
•

Suns ved daglig leder Per Helge Malvik orienterer om virkemidler og
tilskuddsordninger som er øremerket bedrifter i Sunndal kommune.

Fagskoletilbudet: Automatisering oppstart 25.08.20
• Orientering ved Innveno AS
Eventuelt
27-20

Styret drøftet de trafikale forholdene ved Romsdalsveien og
Industriveien/Sunndal Næringspark.
Det er økende trafikk av både personbiler og tyngre kjøretøy, noe som medfører
flere møteulykker.
Rundkjøring Romsdalsveien
Det haster med å fremme arbeidet med å sikre finansiering av ny rundkjøring.
SNF vil anmode kommunen og de folkevalgte om å prioritere arbeidet for å få
rundkjøringen høyere prioritert i samferdselsutvalget i Fylkestinget.
Forlenge gang- og sykkelsti i Industriveien
I forbindelse med at Politiet skal lokaliseres på nordsida av Industriveien
forventes det at det blir en del fotgjengere og syklister, samt økt biltrafikk i
området. Eksisterende gang- og sykkelsti krysser Industriveien og går videre
langs Romsdalsveien.
Det er ikke gang- og sykkelsti langs Industriveien. Gående og syklende til og fra
Politiet og andre bedrifter i samme område, må trafikkere langs Industriveien.
Det stor trafikk inn og ut til Romsdalsveien i dette området av Industriveien i
Sunndal Næringspark.
Styret vil anmode grunneier Sunndal Næringseiendom AS om å videreføre gang–
og sykkelstien fra Bobilparkeringen fram til avkjørseenl til Politiets nye
beliggenhet, gnr. 53 bnr. 328
Protokollen er ført av Anne Gulla Hagen
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