Innkomne forslag til vedtektsendringer:
1. Foreslår at formålet til Kvinnherad Næringsservice blir erstattet med brevet Kristine sendte
til Kvinnherad kommune ang korleis ein ser for seg kva KNS skal være. *
2. Valgkomite: dei som går ut av styret i KNS blir automatisk valkomite.
Ellinor Rein, Reins Maskinering AS
* Sjå dokument sendt som innspel til arbeidet med startegisk næringsplan i eige vedlegg

I forbindelse med årsmøte i KNS 17 mars 2020, samt frist for innspel til vedtektsendringer 15 februar
oversendes følgende:
1.Generelt: i forbindelse med at det er tilsett kommunal nærings sjef, meiner vi at deler av
vedtektene må endres med tanke på oppgavefordeling mellom KNS tilsett (e ) og nærings sjef.

§ 2. Føremål
Justeres ut fra det som er nemt i punkt 1.
§ 7 Styret
Leiar og nestleiar må ikkje stå på val samme året. Styremedlemmer velges for 2 år. Leiar og nestleiar
velges ved separate val for 1 år.
I praksis så etterspør valnemda kandidater til verv som leiar, nestleiar og styremedlemmer. Meiner at
her trengs litt omskriving/korrigering på dette punktet.
Kvinnherad kommune sin representasjon: Ordfører, kommunedirektør, nærings sjef ? Korrigeres i
tekst.
Som styremedlemmer i ein nærings organisasjon må ein kunne ha ei viss godt gjerdsle. Størrelse må
ein diskutere på årsmøte og evt. at denne årlig blir fastsett av årsmøte.
Bør ein vurdere å ha ei styre forsikring ?
§ 9 Sekretariat/administrasjon
Protokoller fra årsmøte og styremøter signeres. ( Årsmøte velger to til å signere( som i dag ) og på
styremøter signerer alle som deltar )
For medlemsmøter bør ein føre protokoll over beslutninger, saker som det skal arbeides med
framover, bør signeres av to av dei frammøtte.
Deler av denne § tilpasses forholdet i punkt 1 ( kommunal nærings sjef )
Andre moment som bør komme inn i vedtektene:
Ein bør ha meir regelmessige styremøter – lage ein styremøte plan, slik at medlemmer kan melde inn
saker til styret.
Minimum 4 medlemsmøter pr. år. ( kvartalsvise som eit minimum )

Andre viktige moment:
Oppdatering av nettsida til KNS

Kor mange medlems bedrifter og kor mange betalende personer utanom Kvinnherad kommune og
Hydro Husnes har KNS ?
Det vil og vera av interesse å vita kor mange personer Kvinnherad kommune og Hydro Husnes
betaler for.
Kor mange skal vera tilsett i KNS ?
Studiesenteret – Finansiering/drift - markedsføring
Ha som mål å få til eit meir aktivt og synleg KNS

Med vennlig hilsen
Eidsvik Eigedom AS og Reins Maskinering AS
Svein Arne Eidsvik og Helge Roald Rein

