SUNNDAL NÆRINGSFORENING
Møtereferat onsdag 14.oktober 2020, kl. 14.00.- 16:15
Sted: Møterom Aura i Næringshuset
Følgende deltok: Torstein Ottem, Lars Marius Bræin, Gøril Berntsen, Bent Ivar Sæther, Tine
Grytnes Laskerud og Ingrid Vermøy
Forfall: Bergsvein Brøske og Bjørg Aa
Til stede: Anne Gulla Hagen, styresupport
SAKER:
33-20 – COVID 19
Møtet åpnet med sak 33- 19 Covid 19 med en orienteringsrunde rundt bordet.
Smitteverntiltakene og ringvirkninger i den forbindelse påvirker alle, bedrifter og ansatte.
Lokalt reiseliv og deler av handelsnæringen er spesielt hardt rammet.
Flere lokale bedrifter har krevende prosesser i fbm rekruttering.
Reiseaktivitet i fbm møter i næring er kraftig redusert og for det meste erstattet med møter via
Teams / Zoom og kurs/konferanser arrangeres som regel som webinar.
28-20 Protokoll styremøte 03.06.20
Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent.
29-20

Regnskap pr 30.09.20.
Overskudd pr 30.09.20 kr 263 170,-.
Prognose pr 31.12.20 overskudd ca. kr 150 000,-.
Budsjettert overskudd 2020 kr 825,-.
Kommentarer til regnskapet:
•
•

Pluss kr 30 000,- (+ 8 %) i medlemsinntekter vs budsjett
Ca kr 100 000,- lavere kostnader skyldes redusert aktivitet pga korona
Miljøkonferansen 2020 utsatt til juni 2021
Færre fysiske medlemsmøter
Ikke gjennomført kurs i regi av SNF
Ikke bevilget tilskudd til annen aktivitet (utviklingstiltak)

Styret ønsker å benytte deler av overskuddet for 2020 til å støtte fellestiltak
lokalt næringsliv og lokalsamfunnet. Behandles i styremøte onsdag 25.11.2020.
Vedtak: Regnskap pr 30.september 2020 enstemmig godkjent.
Drøftingssaker:
30-20

Sunndal vgs – status linjevalg
Styret
•
•
•

drøftet viktigheten av en videregående skole i Sunndal som er/har:
attraktiv og har aktuelle fag/linjer
er kreative med fagene
studieretninger som er etterspurt av lokalt næringsliv/lærebedrifter
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•
•
•
31-20

i god dialog med lokalt næringsliv
tilstrekkelig antall elever til å opprettholde bredt tilbud både yrkesfaglig
og ved linje for studiespesialisering
et skoletilbud som gir bolyst

Kommuneøkonomi – budsjettforslag Sunndal kommune
Styret drøftet kommunens krevende økonomiske situasjon med krevende
prioriteringer i fbm foreslåtte budsjettnedskjæringer som er til politisk
behandling.
Styret inviterer banksjef Jonny Engdahl og daglig leder Dag Myklebostad til
meningsutveksling rundt tema i Engdahl`s innlegg i AA 4.sept.20:
«Folketall og næringsutvikling: Bli styrt av skjebnene eller ta styring over egen
skjebne»
Tentativ dato: 27.10.20 kl. 12.00-14.00.

32-33

Næringspolitisk uttalelse i Aura Avis ved banksjef Jonny Engdahl
Drøftet i sak 31-20.

34-20

Eventuelt:
Presentasjon av daglig leder i Suns, Dag Myklebostad (ansatt fom 1.august
2020).
Det ble også gitt en kort orientering om prosjekt Portal Sunndal.
Århjul:
Neste styremøte: Onsdag 25.november kl. 14.00-16.00
Frokostmøte: november?
Tema:
Nytt fra Sunndal Næringspark – hva skjer? Nye bedrifter? Disponering av areal –
opsjoner og ledig areal?
Akvakulturprosjektet (forprosjekt) – status – forventninger om etableringer
RoRo-kai – status for prosjektet – ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv
Julelunsj 2020: Arrangeres ikke i år.
Ikke tilrådelig med dagens smittevernråd vedr. korona.
Protokollen er ført av Anne Gulla Hagen
Sunndalsøra 14.10.2020
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