Møteinnkalling
Arbeidsmøte Strategisk næringsplan for Stranda kommune
25.03.2019

1400-1600

Engeset mekaniske verkstad

Møte innkalla av

Stranda kommune v/næringssjef Inge Bjørdal

Møtetype

Arbeidsmøte

Tilretteleggjar

Even Engeset

Referent

Inge Bjørdal

Deltakarar

Deltakarar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Even Engeset
Andrea Kjellstad
Anders Adolfsson
Einar Arve Nordang
Trond Arve Ansok
Kjetil Helge Nordang
Randi Ansok
Jon Hjortdal
Bjørnar Engeset
Ove Skylstad
Per Kristian Gjerde
Bjørn Helge Vik
Arve Mogstad
André Skarbø
Sven Amund Skotheim

Kopi til orientering:
• Åse Elin Hole
• Jan Ove Tryggestad
• Renate Henriksen-Sandvær

Saklistetema 1: Kommentarar til referat frå siste møte (sjå nettside)
1400-1405

Inge Bjørdal /alle

Diskusjon
Konklusjonar
Gjeremål

Ansvarleg person

Tidsfrist

Gjeremål 1:

Inge Bjørdal

Dato | Klokkeslett

Gjeremål 2

Dato | Klokkeslett

Saklistetema 2: Orientering om Engeset Mekaniske verkstad
1405-1435

Even Engeset

Innspel

•

…….

•

……..

Møteinnkalling
Læringsmoment frå
presentasjonen med
relevans for SNP

•
•
•

……..
……..

Gjeremål

Ansvarleg person

Tidsfrist

Gjeremål 1

Dato | Klokkeslett

Gjeremål 2

Dato | Klokkeslett

Sakstema 3 – Gjennomgang av notat om næringslivet i Stranda v/Jan Petter Eide
1435:1500

Inge Bjørdal

Sjå vedlegg

Les gjennom vedlegget på førehand slik at vi kan ta ei kjapp
tilbakemelding på ‘analysen’ i møtet. Presentasjonen er lagt ved i
samråd med forfattaren, men han kan diverre ikkje delta.
Finn de noko her som er viktig å ta med oss inn i arbeidet med SNP?
Elles oppmodar eg om at de ser gjennom presentasjonane som vart
viste på kick-off’en 21.11.2018. Ikkje alle i arbeidsgruppa var med
der. Dei er lagt ut på heimesida:
https://www.stranda.kommune.no/tenester/naring-og-skatt/annanaringsliv/strategisk-naringsplan/

Konklusjonar
Gjeremål
Innkalling Les gjennom vedlagt notat

Ansvarleg person

Tidsfrist

Inge Bjørdal/alle

Til møtet

Sakstema 4 – Struktur/disposisjon for SNP - utkast
1500:1545

Inge Bjørdal

Sjå gjennom vedlagt
utkast

Les gjennom utkastet før møtet slik at vi kan drøfte og prøve å lande
strukturen på planen til neste møte 29.04. Disposisjonen er i stor
grad bygd på lesten til SNP for Norddal kommune som eg tolka til å
vere den mest tiltalande malen av dei som vart viste på siste møte
(passe omfang). Men er det moment/problemstillingar de saknar og
som bør takast inn i tillegg?

Konklusjonar

Her legg vi inn synspunkt på utkastet og forslag til endringar på
grunnlag av diskusjonen i møtet.

Gjeremål
Innkalling Drøfting i plenum

Ansvarleg person

Tidsfrist

Alle

I møtet

Sakstema 4 – Neste møtestad, innspel til neste møte
1545:1600

Inge Bjørdal/alle

Møteinnkalling
Kven ønskjer å vere
vertskap til neste
møte?
Spesielle tema de
ønskjer å ta opp i
tillegg til
presentasjon av ny
kommuneplan?
Ordet fritt for innspel
til gruppa
Gjeremål
Innkalling

Einar Lied vil ta presentasjonen av ny kommuneplan på neste møte,
men eg er open for å ta inn nye innspel i tillegg.

Ansvarleg person
----

Tidsfrist

