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Styre
Nåværende styre er fra 29. April 2021, og egenvurderingen er at styret fungerer godt som et
felleskap, med komplementær kompetanse og variert næringsbakgrunn.
Medlemmer
Per 10. Mars 2022 har ANF 39 betalende medlemmer.
Lokalisering
ANF har ikke hatt eget kontor i 2021, men har generøst fått lov til å møtes på
Gammelbrannstasjonen vederlagsfritt. Det setter styret enormt stor pris på! I tillegg har det vært
mye møter på Teams grunnet covid-19.
Møter
Styremøter
Det ble avholdt 8 formelle styremøter fra januar tom desember 2021. I tillegg har ANF hatt styret i
Heim Næringsforening på besøk på Aure Gjestegård.
Det har også vært deltakelse i mange eksterne møter i forskjellige fora med tema som bla
energiforsyning, næringslivsdag, Aureveka, sentrumsdag, infrastruktur og reiseliv/hjorteprosjektet.
Årsmøtet 2021
Årsmøtet ble avholdt 29. April 2021 på Aure Gjestegård.
Aktiviteter
Aureveka
Den tradisjonelle Aureveka ble også i 2021 arrangert i slutten av juli, med stort engasjement rundt
om i kommunen. Til tross for utfordringer med tanke på korona-pandemien hadde de fleste
arrangementene like mange besøkende som tidligere år. ANF hadde ansvaret for produksjon og

distribusjon av Aureveka-brosjyren, inkludert koordinering av programmet. Dette er et omfattende
arbeid som tar mye tid. Med en kostnadsramme på ca. kr 130.000 er vi også avhengig av velvillige
annonsører fra lokalt næringsliv for at prosjektet skal gå i balanse. Arrangement er viktig både for
næringslivet og befolkningen, og bidrar til stor aktivitet rundt omkring i kommunen.
Arbeidet med planlegging av Aureveka 2022 er i gang, som en del av et toårig utviklingsprogram for
Aureveka, med støtte fra kommunen. Åse Ulfsnes er prosjektleder for dette.
Reiselivsprosjektet og hjorteprosjektet
Det ble gjort omfattende arbeid fra ANF og Kyststreif for å forankre en samkjøring av disse to
prosjektene på vårparten 2021. Ferdig rapport på reiselivsprosjektet ble levert Innovasjon Norge i
juni og tilskuddet ble utbetalt like etter. Kyststreif, hjorteprosjektet og andre aktører innen reiseliv
og utmarksressurser ble enige om å gå videre med søknad om hovedprosjekt til Møre og Romsdal
fylke. Hovedprosjektet tar sikte på å ha en fagperson/prosjektleder ansatt i 1,5-2 år for å ta seg av
bla kartlegging og forankring av interessenter i jaktutleie og reiseliv og legge grunnlaget for oppstart
av et selvfinansierende firma med egne ansatte ved prosjektets slutt. Det ble i hele perioden
avholdt møter med Aure kommune og Vindel, og det ble gjort mye jobb på å forankre et videre
samarbeid i tråd med denne modellen:

ANF var tydelige på at organisasjonen ikke hadde ressurser til å ha arbeidsgiveransvar for en
prosjektleder i prosjektperioden. Organisasjonen er ikke rigget for ansatte og har heller ikke
kontorsted. Arbeidet med søknaden pågikk ut 2021, med god kostnadsfri hjelp av Vindel, og med
deltakelse fra kommunen. Dessverre har partene snakket forbi hverandre, oppgavene og ansvaret
er ikke fordelt klart nok, og det er per nå ikke klart om prosjektet videreføres. Kommunen er positiv
til å gi pengestøtte, men utelukker arbeidsgiveransvar for en fullfinansiert prosjektleder. Et firma
kan ikke stå som søker til fylket, kun organisasjoner eller kommuner.
Samferdsel/ infrastruktur
ANF har arbeidet mye med energiforsyning til Aure/ Nordmøre i 2021. Det samme gjelder
kommunikasjon rundt veien over Skarsøya, ferge til Hitra og annen infrastruktur. Vi har i disse
sakene fått til samarbeid og felles uttalelser med de andre næringsforeningene i regionen.
ANF har fått mye gjennomslag for synspunkter i disse sakene og det er viktig å følge opp videre
prosess ifm nettløsninger med Statnett og annen infrastruktur mot relevante aktører – dette er
langsiktig arbeid som behøver kontinuitet.

Høringer:
ANF har fulgt opp invitasjoner til å gi uttalelser i høringer. Den viktigste og mest omfattende
høringen i 2021 var samfunnsplan for Aure kommune uten at ANF fikk mye gjennomslag i den
etterfølgende behandlingen i kommunen.
Nettside og sosiale medier
Det har blitt gjort mye jobb med kommunikasjon i ANF, også i 2021. Nettsiden oppdateres jevnlig,
og vi har forsøkt å få ut det glade budskap at det skjer mye i Aures næringsliv! Vi kunne ønsket oss
en like aktiv sesong for sosiale medier som i 2020, men det har vært hardt press på ressursene.
Nettverksbygging
Vi har tett dialog og god dialog med andre næringsforeninger, både mot KNN og Lakseregionen.
jevnlige møter og bra samarbeid. Kontakt er opprettet med NAV i Aure for å få til t samarbeid på
rekruttering og synliggjøring av ledige stillinger i Aure.
Økonomi
Driftsinntekter for 2021 var totalt kr 547 725 mot kr 256.346,- i 2020.
Årsresultatet ble kr 173 956 mot kr. (20.526,-) i 2020.
Egenkapitalen pr 31.12.2021 utgjør kr. 375 527
Status for ANF
Personell
ANF hadde tidligere fast ansatt daglig leder i 100% stilling som fulgte opp daglig drift og prosjekter.
Denne stillingen ble avsluttet i midten av 2019 og Styret har etter dette delt administrative
arbeidsoppgaver og prosjekter mellom seg. Det har vært stort engasjement og betydelig jobb på
flere i styret. Det ble derfor gjort et vedtak (2021) på at medlemmer i styret kan fakturere direkte
arbeidstimer (ikke styremøter) med kr 490 per time (såfremt det er økonomi til det i ANF).
Den enkeltes timelister gjennomgås og godkjennes i styremøter før det kan faktureres. Dette går
foreløpig av medlemskontingenten, som er eneste inntekt i ANF per i dag.
HMS/Likestilling
ANF har ingen aktivitet som forurenser det ytre miljø. Det har ikke forekommet skader eller ulykker
i 2021. 2 av 7 styremedlemmer / varamedlemmer er kvinner.
En stor takk til alle samarbeidspartnere i 2021!
Aure, 10. Mars 2022

_________________
Monika Wessel
styreleder

Jan Einar Gjerde
styremedlem

_____
Hans Ramsvik
styremedlem

Ingmund Bakk
styremedlem

Ingvar Gjerdevik
styremedlem

