
Møtereferat fra medlemsmøte 
Rindal næringsforum 

20. desember 2022 

Klokka 13.00 – 14.30 

Bolme pensjonat 

Til stede: Rindal næringsforum (Stian), iTrollheimen (Gøran og Åse), Rindal og Surnadal 

begravelsesbyrå (Bjørn og Jan Engen), Rindal kommune (Sivert), Rindal sparebank (Arnhild), Lokalt 

løft (Atle), Innveno (Håkon), El-Watch (Marit) og Magne Løfaldli. 

Møteagenda: 

1. Informasjon fra Rindal næringsforum og styret. 

2. Medlemmenes forslag om satsing videre for Rindal NF.  

- Det kan hende budskapet er blitt formidlet feil fra styreleder angående samarbeid med 

andre næringsforeninger i distriktet.  

Derfor setter vi nå opp et nytt medlemsmøte der medlemmene kan uttale seg om veien 

videre for Rindal NF mtp samarbeid med andre næringsforeninger. 

3. Gjennomgang om hva som har skjedd det siste året. 

4. Eventuelt 

 

 

- Møte blir satt, Stian forteller litt om hva som er jobbet med den siste tiden fra styret i RNF, 

og litt om seg selv.  

Styret har jobbet med å få til en 100% stilling i sammen med andre næringsforeninger. Styret har 

ikke fått satt en endelig avgjørelse på samarbeidet, men jobbes med å få på plass noen mer 

konkret.  

Samarbeidet som er jobbet med er mellom Surnadal og Rindal NF, er for å kunne utveksle ideer, 

og ha en sparringspartner. Veien videre om samarbeid er fortsatt under utvikling.  

Orkdal NF har gitt sitt utrykk om å samarbeide mer med RNF i fremtiden som kommer. Stian var i 

møte med Ståle for å høre om mulighetene vi kan skape i sammen med dem. Ståle var veldig 

positiv til et slik samarbeid, og RNF har fått seg en sparringspartner. 

Stillingen til arbeidende styreleder er satt til 50%. Arbeidsavtalen er skrevet for 1 år, dette for å se 

litt hva fremtiden kan bringe, og hvilke muligheter som kan være aktuelle. 

Styre vil presentere en nestleder for styret på årsmøtet som blir i mars. Da 2 av 

styremedlemmene ikke er på gjenvalg til neste år.  

- Medlemsbedriftene forteller litt om deres synspunkter på RNF, og hvor de mener RNF bør 

satse fremover. 

Det er ikke tvil om at RNF bør se nordover forteller Lokalt løft. Det er her det skjer utvikling.  

Noe RNF også skal legge mer vekt på i 2023 forteller Stian. Samarbeidet med Orkland NF er allerede 

satt i gang. Samarbeidet mot Surnadal NF vil også opprettholdes, mtp frokostmøter og samlinger. 

Rindal kommune ønsket å vite hva RNF skulle jobbe med i fremtiden, med tanke på prosjektstillingen 

de har utlyst. Om RNF kunne konkretisere litt mer hva vi skal jobbe for i fremtiden. 



iTrollheimen påpekte at RNF og Rindal kommune måtte få til et godt samarbeid i fremtiden, med 

tanke på den nye stillingen som kom på plass i kommunen. Om den nye prosjektstillingen skal satse 

på samfunnsutvikling, er det også viktig å ta med næringsutvikling inn i planen. Et samfunn vil ikke 

være funksjonelt uten næringsvirksomhet. Flere av medlemsbedriftene stilte seg bak forslaget til 

iTrollheimen. 

- Vi hadde en gjennomgang hva som hadde skjedd i året 2022. 

I 2022 har det skjedd ganske mye hos RNF.  

Etter et tøft år med korona i 2021, satset daværende daglig leder i RNF Tom Gotland på å få samlet 

medlemsbedriftene på et medlemsmøte i februar. Medlemsmøte ble holdt på Saga Trollheimen hotell 

den 16. februar. Her hadde Hege Gåsvand fra Rindalslist, og Ingar Fredriksen fra El-Watch innslag.  

Fokusområdet frem til mai 2022 
Hyttenæringen var noe som sto høyt i fokus hos RNF i starten av året.  

Nyli AS ble engasjert til å sende inn en søknad om BIO-midler for å tilby medlemmer i RNF gratis 

kompetansehevingsprogram, dette var et kurs som alle medlemmer av RNF kunne delta på. Det var 

hele 7 medlemsbedrifter som meldte seg på kurset, og vi fikk godkjent et tilskudd på 482.200kr. 

Kurset var delt opp i 7 moduler, hvor deltakerne fikk opplæring i bland annet: markedsføring, sosiale 

medier, foto, fokus mot hyttenæringen og nytteverktøy. 

Dette er noe RNF hadde høyt fokus rundt frem til daglig leder var ferdig i sin stilling. 

Årsmøte 2022 
24. mars 2022 er det satt opp årsmøte for RNF. På årsmøtet ble det vedtatt et helt nytt styret, og kun 

et medlem fra det gamle styret er med videre. Ved skifte av styret var det veldig mye rot med 

overlevering av filer og dokumenter. Det nye styret hadde lite dokumentasjon på hva som var gjort 

tidligere, og ikke minst hvilke satsingspunkt det gamle styret hadde hatt.  

Veien videre med nytt styret 
Styret jobbet med utgangspunkt fra årsmøtet, og satset på å få til et samarbeid med andre aktører. 

Hvor fokuset var å finne en ny daglig leder i 100% stilling.  

Etter et medlemsmøte den 9. mai 2022 hvor medlemmene fikk uttalt seg, var det en positiv innstilling 

på et samarbeid med Surnadal NF. 

Der vi kunne samarbeide med SNF om en mulig 100% stilling.  

Etter mange møter rundt hva daglig leders rolle mot de forskjellige næringsforeningene skulle være, 

ble begge styrene enige om å ikke samarbeide om en samlet daglig leder.  

Styret var enstemmig om at en 50% stilling ville blir for liten til å finne rett person til. Og bestemte seg 

derfor for å gjøre styreleder om til arbeidende styreleder for RNF.  

Torgdagen  
Torgdagen ble arrangert i andre omgivelser enn vanlig. Hele arrangementet ble flyttet innendørs 

grunnet dårlig vær. Tom Gotland (aktivitetskonsulenten) ble hyret inn for å gjennomføre 

arrangementet. Et vellykket arrangement hvor flere av utstillerne var veldig fornøyd med opplegget. 

Torgdagen fikk også en ERG-godkjenning (European Region of Gastronomy). Torgdagen var den første 

markedsarrangøren i vår region med ERG-godkjenning. 

- Eventuelt  

Ingen hadde innspill. 


