2015-05 Drangedal næringsråd
Møtereferat
Tid/sted:

Tirsdag 8.september 08.00 – 10.30 / Formannskapssalen

Innkalte:

Wenche Kåsene, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve
Karlsen, Halvor Olsen
Tore Halvorsen
Wenche Kåsene

Fra adm:
Forfall:

………………………………………………………………………………………………….
Sakliste:
30/15 Godkjenning av innkalling og sakliste
Jørgen Mostad ledet møtet i Karianne Sydtveit Reitens permisjonsfravær. Wenche Kåsene
meldte forfall og Jon Andre Nesland blei kontaktet, men hadde ikke anledning til å møte.
Møtet blei lukket i sakene 33/15, 34/15 og 35/15.
Vedtak:
Drangedal næringsråd godkjenner innkalling og dagsorden.

31/15 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2015
Vedtak:
Styret godkjenner og signerer protokoll fra styremøte 4/2015 – 24.juni 2015.

32/15 Bør Drangedal kommune aktivt støtte tiltak som fører til økt salg av hytter?
Olav Gjelstad var invitert til å fortelle om sine erfaringer og komme med forslag til hvordan
få til større salg av hytter i Drangedal. Rådmann, økonomisjef og Arne Ettestad deltok i møtet
på dette punktet.
Vedtak:
Næringsrådet ber rådmannen utforme et forslag til hvordan næringsfondet kan bidra til å få til
økt salg av hytter.

33/15 Søknad til kommunalt næringsfond fra Ingunn Tveit
Ingunn Tveit har etablert en bedrift med formål å sy og montere bunader + tilbehør, og ber om
støtte til å innrede systue. Hun presentere bedriften og søknaden for Næringsrådet.
Vedtak:
Drangedal næringsråd innvilger 200.000 kr i støtte fra næringsfondet.

34/15 Søknad til kommunalt næringsfond fra Ole-Kristian Jørgensen Honerud og
Turid Jørgensen Honerud.
Næringsrådet utsatte å behandle denne søknaden i siste møte, med begrunnelse om at det
manglet noen opplysninger. Søker har imøtekommet dette og endret på søknaden. Turid og
Ole-Kristian Jørgensen Honerud presentere søknaden og bedriften for Næringsrådet.

Vedtak:
Drangedal næringsråd innvilger 200.000 kr i støtte fra Næringsfondet. Det skal legges inn en
klausul om at det skal være drift i henhold til søknad etter 3 år for ikke å få krav om
tilbakebetaling.

35/15 Søknad til kommunalt næringsfond fra Salt & Sweet AS
Halvor Olsen ba om å få sin habilitet vurdert siden Salt & Sweet er leietaker på Holte Gård.
Næringsrådet fant Halvor Olsen habil til å delta i behandlingen
Salt&Sweet AS er en nystartet bedrift som holder til på Låven på Holte Gård. Bedriften er i
konkurranse med andre lokalt, samtidig har de sine spesialiteter og ønsker å nå ut til kunder
utenfor lokalmarkedet. Næringsrådet vurderte å kunne gi støtte til kompetanseheving basert
på prinsippdiskusjonen i sak 25/15
Vedtak:
Drangedal næringsråd innvilger støtte på 30.000 kr fra kommunalt næringsfond til
kompetanseheving innen netthandel.

36/15 Etablering av en hjemmeside for lokalt næringsliv
Kommunen bistår Drangedal Næringsforening med å etablere en ny hjemmeside med formål
er å få bedre kommunikasjon med næringsdrivende, bedre kommunikasjon mellom styret og
medlemmene og bedre informasjon til publikum om lokalt næringsliv i Drangedal.
Vedtak:
Næringsrådet bevilger 50.000 kr til Drangedal Næringsforening med formål å etablere en hjemmeside
for lokalt næringsliv.

37/15 Referatsaker/ Eventuelt
Det blei fra sekretær orientert om følgende punkter:



Arbeid med ny Strategisk Næringsplan. Info om prosess.
Handlingsplan for kommunalt næringsfond 2016.

I forbindelse med sak om ny handlingsplan for bruk av kommunalt næringsfond for 2015 vil
Næringsrådet se på om tilskudd som nå gis til nye tiltak, heller bør gis i form av rentestøtte og
liknende.
Vedtak:
Næringsrådet tar informasjonen til orientering

