REFERAT FRA ÅRSMØTE
TORSDAG, 22.MARS KL.20.00
PÅ FRIVILLIGSENTRALEN
TILSTEDE: Kenneth Berntsen, Arne Frantzen, Sverre Andersen, Frigg Ottar Os, Freddy
Olsen, Trond Solås, Ellinor Mikalsen og Gudbjørg H. Navjord (ref).

1. Innkalling og saksliste ble godkjent. (Ei påminning pr tekstmelding er lurt)

2. Styrets årsberetning for 2011 ble lest opp og godkjent.

3. Regnskap for 2011 ble gjennomgått og godkjent med forbehold om revisors

godkjenning.

4. Valgkomiteen ved Sverre Andersen la fram valgkomiteens forslag som ble enstemmig

vedtatt.
-

Styreleder: Frigg Ottar Os (ny)

-

Styremedlem: Freddy Olsen (gjenvalg)

-

Styremedlem: Jan Laukslett (gjenvalg)

-

Varamedlemmer: Kari Anne Steinåmo og Børt Erik Nystad (gjenvalg)
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-

Revisorer: De samme som Frivilligsentralen bruker.

-

Valgkomite: Kenneth Berntsen (ny) (Bjørg Allnor rykker opp som leder og Arvid
Trolid fortsetter).

5. Budsjett og arbeidsplan for 2012.

! Sverre Andersen opplyste om at Innovasjon Norge nå har faste treff i Beiarn og
medlemmene oppfordres til å delta på disse. Det kunne kanskje kombineres med
en næringsdag/-seminar? IN skal prioritere næringssvake områder.
! SNU merker også at det er vanskelig å skaffe til veie risikokapital for små og

mellomstore bedrifter i distriktene. Såkornmidlene blir ofte brukt til store bedrifter
i oljeindustrien.
! Bøndene bør også oppfordres til å bli medlemmer i Næringsforumet.

! Rekruttering av nye medlemmer er en utfordring og må jobbes med videre. Viktig
å få synliggjort nytteverdien av et slikt medlemskap. Styret kan vurdere forslaget
om å differensiere medlemskontingenten etter hvert som aktiviteten
forhåpentligvis øker.
! Behovet for lokale regnskapstjenester og sekretærfunksjoner er tilstede. Det er
behov for veiledning og analyselesing i forhold til regnskap, HMS- og andre
godkjenninger osv. Firmaet ”Din kontortjeneste” i Gildeskål har planer om å
utvide sitt lavterskeltilbud til Beiarn også.
! Aktuelle felles tema å ta opp på medlemsmøter kan være; hvordan forholde seg til
forespørsler om katalogutsendinger og telefonselgere og lignende.
! Kartlegging av kompetansebehov, behov for kurs/sertifisering/dokumentasjon ute i
bedriftene er andre viktige saker å jobbe med.
! Styrene i de små bedriftene i bygda trenger gode styremedlemmer og –ledere; det
er et behov for kursing og opplæring av slike lokalt.
! Digitale opplagstavler i form av en TV-skjerm med touch-screen kan være noe
styret kan jobbe videre med for å få opp på strategiske plasser i bygda.

6. Presentasjon av hjemmesida. www.beiarnf.no
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Hjemmesida er nå blitt et flott ”ansikt utad” for medlemmene og en utmerket arena for
å presentere seg gratis; både under fanen Medlemmer og på annonseplassene.
Styret og medlemmene bør bli mer aktive og legge ut nyheter og nyttig informasjon på
sida!

7. Priser for annonsering på hjemmesida.
Styret vurderer prisene for neste halvår når de ser om sida blir mer brukt eller ikke.
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