
 
www.stange-næringspark.no  

 
 
Referat fra styremøte 7.2.2013 avholdt hos Furnes Hamjern SCC, stange. 

 
Tilstede på møte var Stein Kristiansen, Trond Rykhus, Lars Opsal, Hans Ola Oustad og 
Marius Mickelson. 
 

- Trond ønsket velkommen og åpnet møtet. Møtets hensikt er forberedelser til medlems- 
og årsmøte. 

- Stein jobber med en løsning med solcelle- og LED-belysning for å få belyst 
oversiktskiltet. 

- Marius venter på priser på utvidelse av skiltet og veiskilt til hver enkelt adresse. 
- Hans Ola kan melde om noe økende interesse for det nye feltet uten noe konkret. 
- Planlegging av årsmøtet for 2012. 

o Gjennomgang av medlemslista viser 26 betalende medlemmer når Engebakken 
transport har betalt.  

� Engebakken har trodd at han har vært medlem i alle år. Stein retter opp 
i medlemslista når Engebakken har betalt kontingent.  

� Kåre Maagard transport strykes fra lista da han ikke ønsker å betale. 
� Clayton er konkurs fra 7.2.2013 og strykes fra lista. 
� Hamar salmakerverksted er på området bare midlertidig. 

o Styremøtet holdes 12.3.2013 hos Nortransport. 
o HRU inviteres til å holde et lite foredrag på begynnelsen av medlemsmøtet. 
o Valg av styret. 

� Trond ønsker å fratre som styreleder. 
� Oddbjørn Maurdalen ønsker å delta i styret. 
� Da Clayton er konkurs tar Per Erik Finnstad, Norske Metallfasader, 

over som styremedlem etter Lars Oppsal. Lars har vært revisor, men 
fratrer etter 2012 revisjonen. Styret trenger en revisor for 2013. 

� Egil Bjørgan fra Skaaret blir satt opp på valg som 1. varamedlem. 
� Inge Rosvold ble kontaktet og forespurt om å ta over som styreleder. 

Han ønsket ikke å ta over som styreleder, men blir derimot 2. 
varamedlem. 

� Styret klarte ikke å bestemme ny styreleder under møtet. Oddbjørn 

Maurdalen har blitt satt opp på valg som styreleder i etterkant. 
o Det ble foreslått at medlemskontingenten ikke skal endres for 2013. Dette 

bestemmes på årsmøtet. 
 
 
11.3.2013 
Marius Mickelson, Sekretær 


