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Orkladal næringsforening årsberetning 2019 

Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: 

Aasmund Lie   Styreleder til 1. september 

Per Kirkaune   Styreleder fra 1. september 

Erik Dragset   Nestleder 

Geir Arne Rao   Styremedlem 

Amalie Lilleberg  Styremedlem 

Astrid Hoston   Styremedlem 

Kjell Berdal   Styremedlem 

Johan Olav Wiggen  Styremedlem 

Olga Lien   Varamedlem 

Nina Hiltula   Varamedlem 

Revisor:   Revisorgruppen AS 

Valgkomite: 

Oddbjørn Botnan  Leder 

Jon Reidar Aae 

Gjest Ove Lilleås 

Daglig leder: 

Ove J. Snuruås er daglig leder i foreningen i 2019 

Styrets arbeid 

Det er i perioden mars 2019 – mars 2020 avholdt 6 styremøter og det er behandlet 28 saker. 

I tillegg har styret/adm. Arrangert/deltatt på : 

- Medlemsmøter – lunsjmøter - frokostmøter 

- Fagbrevutdelinger 

- Fagrådsmøter 

- Byggebørs Orkladal 

- Møter i næringsalliansen i Trondheimsregionen 

- Møter i regionrådet i Orkdalsregionen 

- Møter vedr. Thamskonferansen 

- Møter vedr. Orklandskonferansen 

-  Næringskonferanser Orkanger, Løkken og Skaun 

- Møter i Næringshagen i Orkdalsregionen 

- Kontaktmøter og andre møter med kommunene 

- Julemøte – sommermøte 

 



Styret har også i år utarbeidet en årsrapport (Næring i Orkland), der man informerer om 

årets aktiviteter, og presenterer ONF. Rapporten gir mer utfyllende informasjon på enkelte 

punkter. 

Styret har i 2019 arbeidet etter strategien som ble fastlagt for 2018-2020. Her legges det 

vekt på lokale og regionale arbeidsplasser, og at vi skal ha dette som ledetråd videre. 

Vi har også i 2019 arbeidet etter handlingsplanen som er inndelt i 4 hovedområder: 

- Medlemsarbeidet 

- Myndigheter/Næringspolitikk 

- Samfunn 

- ONF’s økonomi 

Styret mottok daglig leders oppsigelse fra 1.juli 2020, han vil gå av med pensjon, og har 

derfor hatt en prosess for å rekruttere ny daglig leder 

Medlemsarbeidet: 

Også 2019 har vært preget av mange aktiviteter for og sammen med våre medlemmer. Våre 

største og viktigste arrangement med Thamskonferansen i spissen vokser og er viktige 

arenaer for våre medlemmer. Våre mange arrangement og møter der formålet er å skape 

viktige samhandlingsarenaer for våre medlemmer. Vi nevner: 

• Medlemsmøter/lunsjmøter 

• Byggebørsen 

• Yrkesmessa 2019 

• Sommermøte og julemøte med bedriftsbesøk 

• Medlemsverving 

• Temamøter og kontaktmøter med kommunene 

• Thamskonferansen 2019 

• Videre utbygging av vår hjemmeside (se: www.onf.no ) , facebook profil. 

 ONF arbeider med utgangspunkt i sine kontor på Orkanger og Løkken Verk 

Myndigheter: 

Kontakten med kommunene har vært god i perioden. Av saker vi har behandlet og diskutert 

nevnes: 

▪ Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen – rullering 

o Her er vi sammen med de øvrige medlemmene i Næringsalliansen i 

Orkdalsregionen engasjert i arbeidet med å rullere eksisterende næringsplan i 

regionen. Arbeidet er godt i gang, og fortsetter inn i 2020 

▪ Næringsallianse i Orkdalsregionen og Trondheimsregionen 

▪ Kontaktmøter med kommunene med mange aktuelle saker 

▪ Mange næringspolitiske saker (eks: samferdsel, trafikkstasjon, utdanningstilbud i 

VGS, arbeidsgiveravgift, havn- havneveien Orkanger)  

 

http://www.onf.no/


Samfunn: 

ONF tar tak i utfordringer som næringslivet og samfunnet er opptatt av: 

▪ God og relevant arbeidskraft 

o Yrkesmesse 

o Fag- og svennebrevutdeling 

o FoU kontakt 

o Deltakelse i kompetanse og rekrutteringsarrangement 

o Etablering av Newtonrom 

▪ Annet 

o Foredrag i lag- og organisasjoner (Lions, Rotary, NKS, Pensjonistforeninger, 

politiske partimøter, mm) 

▪ Deltakelse i styrer, råd og utvalg: 

o Næringsalliansen i Trøndelag – Ove J. Snuruås 

o Orkdal Sparebanks Næringsfond – Aasmund Lie/Per Kirkaune 

o Skoleutvalget for Meldal og Orkdal VGS – Erik Dragset 

o Meldal Yrkesskoles Orklafond – Johan Olav Wiggen 

 

Næringsforeningens økonomi hadde følgende målområder: 

▪ Verving av nye medlemmer. 

o ONF har pr. årsskiftet 230 medlemmer som er likt med fjoråret 

▪ Partneravtaler 

o Vi har pr. årsskiftet inngått 9 partneravtaler  

▪ Bedriftsregister 

o Medlemsregisteret til ONF er ajourført i den grad vi har riktig informasjon fra 

medlemmene. Det er viktig at vi får melding om endringer som 

ledelse/kontaktpersoner, flytting og antall ansatte  

▪ Støtte fra myndigheter m.m. 

o Foreningen har i 2019 ikke mottatt offentlig støtte til drift av foreningen. 

Kommunene bidrar til arrangementene Yrkesmessa, Fag- og 

svennebrevutdelingen og Thamskonferansen 

o ONF har allianse med de øvrige næringsforeningene i Orkdalsregionen, samt 

alle næringsforeningene i nye Trøndelag 

▪ Dekningsbidrag arrangement 

▪ Utgivelse av Næring i Orkland-magasinet 

 

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr.110.212,- mot et underskudd på 

kr.69.304,- i 2018. 

 



Antall medlemmer: 

Antall medlemsbedrifter er 230 pr.31.12.2019. Dette er stabilt siden forrige årsskifte, men 

det har ikke vært så stor aktivitet i arbeidet med å verve nye medlemmer i 2019. Her ligger 

et potensiale for å rekruttere nye i 2020. 

 

Organisering – personal 

Ove J. Snuruås er daglig leder i 100% stilling, og Toril B. Kyllo er ansatt i 60% stilling. ONF har 

ikke leid inn annen arbeidskraft i perioden. 

 

Orkanger den 10.mars 2020 

 

 

Per Kirkaune, sign.   Erik Dragset, sign.  Johan O. Wiggen, sign. 

Leder     Nestleder   Styremedlem  

    

 

Geir Arne Rao, sign.   Astrid Hoston, sign.  Kjell Berdal 

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem  

       

 

Nina Hiltula, sign.      Olga Lien, sign.  

Varamedlem       Varamedlem   

     

 

Ove J. Snuruås, sign. 

Daglig leder 

 

 

   


