Steigen
Næringsforum
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I STEIGEN NÆRINGSFORUM
Tidspunkt:

19. mars 2018 kl. 19.00-20.30

Møtested:

Steigen Vertshus

Innkalling:

28.2.2018, sendt pr. epost til med.lemmene, vedlagt saksdokumenter.

Følgende 13 medlemmer var representert

i årsmøtet:

Bogen NæringsparkAS
Bøteriet AS
Folden Akva AS
NAV Steigen
Nord-Salten VVS AS
Nordskot og Grøtøy Vannverk SA
Nyhamn AS
Slip 1 AS
Sparebank1 Nord-Norge
Steig Transport AS
Steigen Vekst AS
Tore Sund AS

Ålstadøva Trelast AS
Styret i Steigen Næringsforum var representert ved styreleder Åshild Movik og
styremedlemmer

Bente ludvigsen og Ståle Pettersen.

Årsmøtet behandlet følgende dagsorden:
1. Godkjennelse av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent
2. Konstituering av årsmøtet
a. Valg av møteleder
Åshild Movik ble valgt
b. Valg av to personer til å underskrive protokollen som skrives av styret
Berit Woie-Berg og Bodil Hanssen ble valgt
3. Regnskap 2017 medrevisors beretning
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 og vedtar at overskudd kr 48.682,tillegges den frie egenkapitalen, som dermed vil utgjøre kr 87.774,02 pr. 31.12.2017.
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4. Styrets årsmelding 2017
Årsmøtet var fornøyd med aktivitetene
Møtedeltakerne

i 2017.

ga seg tid til å drøfte og gi anbefalinger til

sakene, særlig angående hurtigbåttilbudet,

idere oppfølging av

som næringsliv

t fortsatt

med. Det gjelder primært manglende lørdagsrute, svekket

ikke er tilfreds

eJnessund-rute og

forventet endring av søndagsruten.
Et viktig poeng i vår påvirkningsstrategi

er at Steigen (i tillegg til Rødøy kommune) er

indirekte bidragsyter til at fylkeskommunen

II

får tilskudd i 2018 på 20 millioner kroner

fra statens havbruksfond, som en direkte konsekvens av o pdrettsnæringens
investeringer i Steigen.
Årsmøtet drøftet også Steigen Næringsforums posisjonering inn mot offentlige
myndigheter, og nytten av å være i.konstruktiv interaksjon med kommunen og
grendelagene, slik at påvirkningen fra Steigen kan oppfattes samkjørte, i stedet for
risikoen å gi sprikende signaler.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2017 og ber styret ta årsmøtets drøfting
til videre behandling.

5. Budsjett og handlingsplan 2018
Vedtak:
Årsmøtet anbefaler styret å legge inn prosjektkostnader
muligheten til å være aktiv samarbeidsparti

på kr 10.000,-, for å styrke

f.eks. ved gjennomføring

av den årlige

yrkesmessa som Knut Hamsun vgs arrangerer.
Budsjettet vil dermed balansere med årsresultat kr 46.050,Årsmøtet har ikke bemerkninger
underskuddsgaranti

til styrets fotnote i budsjettet

om

kr 10.000,- til drift av Bygdekinoen i Steigen i 2018 og 2019.

For øvrig tar årsmøtet budsjett og handlingsplan for 2018 til orientering.
6. Medlemskontingent

2018

Vedtak, uforandret fra 2017-satser
Kr 1.000,- for bedrifter med 1 årsverk eller mindre
Kr 2.000,- for bedrifter med inntil 20 årsverk
Kr 5.000,- for bedrifter med mer enn 20 årsverk.
7. Honorar til styrets medlemmer
Styrets arbeid baseres på frivHfighet,og
dagsorden. Styreleder har mottatt

honorar til styret har derfor ikke vært på

kjøregodtgjørelse.

Årsmøtet tok redegjørelsen til orientering.
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8. Forslag
Det forelå ikke forslag til behandling. Innspilt framkom undfr behandling av
årsmeldingen for 2017, uten at det ble fremsatt formelle forslag til avstemming.
I

9. Valg
Følgende ble valgt i henhold til valgkomiteens
~edlemmer

innstilling:

av styret for 2 år:

Il

Ashild Movik, Bente ludvigsen og Mari Wattum (gjenvalg for alle)
Åshild Movik, styreleder for 1 år (gjenvalg)

I

Karin Johansen, revisor for 1 år (gjenvalg).
Samtlige hadde sagt seg villig.
Følgende ble valgt til valgkomite:
Kenneth Larsen (ikke på valg) - opprykk til leder for 1år, etter at Astri Gaarder
Valberg har trukket seg

II

Atle Pedersen (ny) for 2 år
Bodil Hanssen (ny) for 3 år
Årsmøtet hevet.
Protokollen underskrives:
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