Referat fra styremøte i Fosen Industriforum
Tid:
Sted:

27.02.17
Liv-bygget, Vanvikan

Tilstede:

Arvid Steen, Bjørn Damhaug, Janne Dyrendahl, Eva Lian og Benjamin
Schei. Forfall: Arnt Terje Aksnes

Sak 1. Status medlemmer og status regnskap.
Aktiviteten er fortsatt varierende hos medlemsbedriftene, men har stabilisert seg noe i den
senere tid.
Vi har pr. dato 27 medlemmer i forumet.
Sak 2. Gjennomgang av referatet fra forrige møte avholdt 01.02.17
Det fremkom ingen kommentarer til referatet. Referatet godkjennes.

Sak 3. Forberedelse av generalforsamling og medlemsmøte 20. mars 2017.

Ingen endringer av tidligere plan.
Vi kjører normal generalforsamling fra kl. 15.00 - kl. 15.30. Revisor har regnskap til revisjon.
Valgkomite har fått i oppdrag å forberede ulike valg. Styreleder har signalisert at han ikke tar
gjenvalg.
Medlemsmøtet vil ha følgende poster:
"Det nye Trøndelag blir til" v/fylkesrådmann Odd Inge Mjøen
Oppsigelser og arbeidsgivers styringsrett v/partner og advokat Thomas Lidal Jamne
Presentasjon av BDO og generasjonsskifte v/Ståle Lorås
Vi avslutter med en arbeidsmiddag.
Sak 4. Status omstillingsprogram.
Styre for omstillingsprogrammet er valgt og det er avholdt konstituerende møte.
Programleder er under rekruttering. Vi får bistand fra Lierne kommune (
omstillingskommune) i forbindelse med utarbeidelse av administrative rutiner. Fosen
Innovasjon AS vil bistå med en del saksbehandling før ny programleder er i drift.

Sak 5. Status Fosen næringsallianse.
Strategisk næringsplan for Fosen er godkjent i alle kommuner.
Det er inngått avtale med NTNU vedr. studentoppgaver. Det arbeides videre med Byreg
programmet samt etablering av Grønt kompetansesenter.
Torun Bakken er sekretariatsleder.
Sak 6. Status bedriftstur til Raufoss eventuelt Skogmo Industripark.
Vi er ønsket hjertelig velkommen til å besøke både Raufoss og Skogmo Industripark.
Ut fra tidligere signaler er vi imidlertid usikker på om bedriftene vil avsette tid til et slikt
besøk.
Vi stiller planleggingen litt i bero til vi har undersøkt stemningen litt blant medlemmene. Vi
reiser spørsmålet på generalforsamlingen/medlemsmøtet.
Sak 7. Organisering av næringsarbeidet i Indre Fosen kommune.
I 2017 skjer næringsarbeidet i Leksvik og Rissa kommuner i regi av Indre Fosen utvikling.
Dette arbeidet skal evalueres allerede til høsten. Selv om det blir kort tid å evaluere på, er det
svært viktig at dette blir gjort. Deler av næringslivet er misfornøyd med at vi ikke har en felles
dør til næringsarbeidet (førstelinjetjenesten) da vi både har Indre Fosen utvikling KF samt
Fosen Innovasjon AS. Vi burde ha fått til en felles løsning så snart som mulig. I tillegg er vi
usikker på ressursbruken i Indre Fosen utvikling KF sett opp mot belastningen av
kommunebudsjettet .
Sak 8. Eventuelt.
Det er 4 år siden vi arrangerte en næringslivskonferanse i forbindelse med forrige "Den siste
viking" på Stadsbygd.
Det er ønskelig å forsøke å få til en tilsvarende konferanse som forrige gang – vi må favne litt
bredere enn kun industri slik at det er aktuelt for flere bransjer i Indre Fosen kommune.
Aktuell dag er 22. eller 23. august 2017. Arrangør er Fosen industriforum, Indre Fosen
utvikling KF og Fosen Innovasjon AS.
Det var stemning for en slik konferanse framfor en bedriftstur.

Ref.
Benjamin Schei

