Referat fra styremøte i Fosen Industriforum
Tid:
Sted:

4. april 2016
Fosen Innovasjon, Vanvikan

Tilstede:

Bjørn Damhaug, Janne Dyrendahl, Benjamin Schei, og Ola Brøyn
Næverdal (sekretær)

Forfall:

Arnt Terje Aksnes, Eva Lian og Arvid Steen.

Sak 1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte, 03.02.2016.
Referatet ble i etterkant av styremøtet sendt medlemmene for gjennomlesning. Ingen
kommentarer til referatet. Referatet godkjennes.
Sak 2. Status medlemmer.
Aktiviteten er varierende i medlemsmassen, noen bedrifter sliter mens andre har my å gjøre.
Sak 3. Forberedelse til generalforsamling og medlemsmøte.
Generalforsamling kjøres som planlagt. Medlemsmøtet kjøres også som planlagt, med et par
forandringer. Erik Jakobsen er stedfortreder for Arild Hofstad og presentasjon av
medlemsbedrift blir presentasjon av bedrift, Marine Harvest v/dalig leder Ingrid Overrein.
Sak 4. Status RDA midler og arbeidsgiveravgift.
Det er berammet møte med departementet neste uke, 7. april. Leksvik kommune ved ordfører
Steinar Saghaug og styreleder Benjamin Schei og statsråd Jan Tore Sander blir med på møtet.
Sentraliteten i distriktsindeksen må endres da Leksvik og Rissa ligger på 18 mot resten av
Fosen kommune har 0 og 2. Det har betydning for nivået på arbeidsgiveravgift. Forumet
mener det er begått en feil ved beregning av indeksen for disse to kommunene.

Sak 5. Status strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.
Næringsplanen rulleres. Næringsalliansen jobber med at eierforholdet til planen skal bli
sterkere. Fosen Industriforum er engasjert i dette arbeidet.

Sak 6. Status strategisk næringsplan for Fosen – Fosen næringsallianse.
Handlingsplanen i Næringsplanen blir rullert. Næringsplanen forøvrig oppdateres. Fosen
Industriforum er engasjert i dette arbeidet.
Sak 7. Møteplan.
Det foreslås følgene møteplan for resten av 2016.
Styremøte mandag 23. mai kl 13:30.
Styremøte i samband med næringskonferanse, ca. 15. juni
Styremøte mandag 22. august kl 13:30
Styremøte tirsdag 20. september kl 13:30
Medlemsmøte mandag 3. oktober
Medlemsmøte torsdag 1. desember
Sak 8. Eventuelt
Ingen saker.

Ref. Ola Brøyn Næverdal

