2014-04 Drangedal næringsråd
Møtereferat
Tid/sted:

Tirsdag 16.september - 08.00 / Formannskapssalen

Innkalte:

Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn
Yngve Karlsen, Kristin Flom
Tore Halvorsen
Karianne Sydtveit reiten

Fra adm:
Forfall:
Møtt vara:
Referent: Tore Halvorsen
…………………………………………………………………………………………….

Sakliste:
25/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
I leders fravær, ledet nestleder Jørgen Mostad møtet
Vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

26/14 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2014
I sak 24/14 blei det gitt fullmakt til å bruke penger fra kommunalt næringsfond til å få
finansiert Olaf Skoglunds minneløp. Denne støtten fra fondet har ikke vært nødvendig.
Vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 3/2014 – 17.juni 2014

27/14 Innkomne søknader til Kommunalt Næringsfond
Møtet blei lukket under behandlingen av søknadene.
Drangedal næringsråd ønsker at sekretær skriver et leserinnlegg med oppfordring til at flere
søker næringsfondet om midler til nyskaping.
Næringsforeningen bes å bidra til å få inn opplysninger om bedrifter for å få disse synlige på
hjemmesiden Smaken av Drangedal.
Drangedal næringsråd diskuterte fire innkomne søknader.
Vedtak:
1. Jan Terje Dahle gis et tilsagn på 200.000 til etablering av Dahle hjort.
2. Drangedal kommune kan bruke 90.000 kr til etablering av hjemmesider for
næringslivet
3. Drangedal kommune kan bruke 155.000 til markedsføringstiltak som er satt i gang av
næringsaktører rettet mot reiseliv

4. Tele-tur AS innvilges et tilsagn på 100.000 kr til tiltak som omsøkt

28/14 Utfordringer når det gjelder næringsutvikling
Rådet diskuterte muligheter for å stimulere til nyskaping og næringsutvikling i lys av tilgang
på ressurser og penger.
Vedtak:
Drangedal Næringsråd mener det er avgjørende for å få til nyskaping i Drangedal at det
eksisterer lokale næringsfond. Drangedal næringsråd ber Ordfører sette arbeid med å skaffe
midler til lokalt næringsfond øverst på agendaen når det gjelder næringsarbeid.

29/14 Behov for ladestasjon for el-biler i Drangedal
Drangedal Næringsråd diskuterte saken, og ønsker å få etablert en slik stasjon. Det kan synes
vanskelig å få prioritert Drangedal mht. statlige eller regionale midler på kort sikt. Stasjonen
må bli et spleiselag, og en privat tiltakshaver bør være formell søker.
Vedtak:
Drangedal Næringsråd ber om at det blir arbeidet med å få finansiert og etablert en stasjon for
hurtiglading av elbil på Kåsmyra.

30/14 Oppdragsavtale mellom Drangedal kommune og Vekst i Grenland IKS
Drangedal Næringsråd blei orientert om at det er inngått en slik avtale mellom kommunen og
Vekst i Grenland IKS
Vedtak:
Oppdragsavtalen mellom Drangedal kommune og Vekst i Grenland IKS tas til orientering.

31/14 Referatpunkter
Disse sakene blei referert og kommentert:
 Kommunen vil få selskapet JS til å lage en informasjonsbrosjyre om Drangedal.
Næringslivet bes stille seg positive til denne og bidra med annonser.



Det kom ikke søknad til kommunalt næringsfond om støtte til å arrangere Olaf Skoglunds
minneløp.
Grunneier har formelt spilt inn et område ved på Straume-krysset som aktuelt for næring til
kommuneplanens arealdel.

Vedtak:
Referatene tas til orientering
32/14 Eventuelt
Ingen saker

