www.stange-næringspark.no

Referat fra styremøte, Stange Næringspark, 28. mai 2013
Sted:
Til stede:
Ikke møtt:
1.
2.

3.

4.

5.

Furnes Hamjern, Stange.
Stein Kristiansen, Oddbjørn Maurdalen, Per Erik Finstad, Marius Mickelson.
Magnar Østlie, Hans Ola Oustad.

Møte start. Oddbjørn ønsket velkommen til møte og startet på agendaen.
Oppdatering av SN webside.
a. For enklere og raskere kunne oppdatere informasjonen på SN sin webside sendes brukernavn
og passord ut til alle styrerepresentanter slik at hver enkelt kan oppdatere sin informasjon.
SK sender ut.
b. Infobrosjyre om det nye feltet legges ut. OM sender SK.
c. Lage egen link på siden slik at alle kan se referater fra styremøter som PDF, SK. MM sender
referat til SK.
d. Alle medlemsbedrifter setter opp link til SN på egne websider.
Påvirkning til Stange Kommunes næringsplan.
a. SN ønsker å påvirke kommunens næringsplan til fordel for SN sine medlemmer og videre
utvikling av næringsområdet. Det ble bestemt at det innkalles til nytt medlemsmøte for å
diskutere hva næringsparken ønsker å påvirke næringsplanen med.
b. OM innkaller til medlemsmøte den 12. juni.
c. Medlemsmøtet holdes i Postens lokaler, ved MØ som arrangerer grilling. SK formidler dette
til MØ.
d. Før medlemsmøtet:
i. Oppdatere medlemsliste med nøkkeltall. SK
ii. Lage innkalling. OM
iii. Sende ut invitasjon. MM
iv. Invitere Eva Søgnebotten(stange kommune), Ingunn Børresen(HRNU), og evt. HA og
Stangeavisa. OM
Pågående arbeidsoppgaver.
a. Lys til skilt. SK har undersøkt muligheter for å benytte solcelle og LED belysning. Kostbart og
dessuten lite sol i de periodene at lysbehovet er størst. OM tar opp med kommunen om vi
kan vå lys fra gatebelysning.
b. MM bestiller nytt skilt fra EKA. Priser er innhentet tidligere. Venter på nytt områdekart fra
HOO.
c. Skilt for veinavn presenteres på medlemsmøtet der de som ønsker kan bestille via MM.
d. Søppelplukking har blitt utført av SSK.
e. Veg/sykkelsti ved Stange Auto. OM tar opp dette i annet møte med kommunen.
Nye arbeidsoppgaver.
a. Rydding av busker/trær ved skilt. OM.

MM, 9.6.2013

