Protokoll fra årsmøte i GULL tirsdag 13. jan 2016
Møtet ble arrangert i Kapp Næringshage, fra kl 14.00 til ca 16.00, inkludert fagforedrag om
Matsatsing i Gjøvikregionen.
Tilstede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ingun Revhaug, Gjøvik kommune
Ada Engødegård, Østre Toten kommune
Merete Glorvigen, Nordre Land kommune
Liv Sølland, Vestre Toten kommune
Linda Suleng, Ø. Toten Bondelag
Gudrun Fodstad, Norsk Landbruksrådgiving Oppland
Morten Kleven; Lena-Valle vidg. skole
Ole Dullerud, Inn på tunet nettverket
Steinar Lyshaug, Skogbrukets kursinstitutt
Anne Mari Amlien (Stenberg)
Ingvar Hage, NIBIO
Ragnar Grimstad, (firmaet Nævanyttig)
Torgeir Onsrud, Fylkesmannen i Oppland

Møteleder: Morten Kleven
Referent: Torgeir Onsrud
1. Årsberetning for 2015 ble lest
Morten ga utdypende informasjon om bakgrunnen for utarbeidelse av brosjyre - dette tas inn i
årsberetningen. Årsberetningen godkjent med disse tilleggsopplysningene.
Det ble gitt kommentar om at det er valgt gode temaer for temamøtene.
2. Regnskap 2015
Regnskapet for 2015 ble lagt fram og redegjort for av Linda. Det viste driftsresultat på minus
26.142 kr. Egenkapital pr 31.12.2015 var 61.695 kr. Det er spesielt honorarer til innledere som
var større i 2015 enn tidligere og bidro til negativt resultat. Det ble kommentert av årsmøtet at
det ikke er noe mål å tjene penger på aktivitetene i GULL, men også at det på enkelte temamøter
kunne vært betalingsvilje for høyere inngangsbillett. Det bør være et mål at møtene bør «gå i
null» økonomisk sett.
Regnskapet ble godkjent.
3. Valg
Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde
frasagt seg gjenvalg. Linda Suleng og Morten Kleven ble gjenvalgt. Ingun Revhaug ble valgt som
nytt styremedlem. Disse er da valgt for 2 år.

Morten takket Gudrun Fodstad for lang og god innsats i styret helt fra opprettelsen av GULL, med
blomsteroverrekkelse.
4. Aktivitetsplan for 2016
Disse forslagene ble lagt fram:
Temamøter:
•
•
•
•

17. mars: Fagdag Ysting og presentasjon av nytt anlegg Valle
Et skogtema
Inn på tunet – evt. fagtur
Landbruket og innvandringen

Andre aktiviteter: Evt. lansering av brosjyren (hvis ferdig). I tillegg kan det nye styret vurdere
andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med
andre.
Årsmøtet kom med forskjellige forslag for konkretisering av et skogfaglig temamøte; «Teknologi
og skogbruk», «Gjødsling i skog» og «Videreforedling» ble nevnt. For møte/fagtur om Inn på
tunet ble det understreket at kjøpere av tjenesten bør bli trukket inn som målgruppe.
Det ble understreket at møtetemaer relevante for Landkommunene må trekkes mer inn i
aktivitetene.
Møter om jordbrukets utfordringer i forhold til løsdriftskravet for storfe og mulig
kompetansekrav i næringa ble også nevnt.
5. Eventuelt
Ingen saker.

I etterkant av selve årsmøtet orienterte Gunn Mari Rusten, daglig leder Kapp Næringshage og Ole
Andreas Haukåsen, Sintef Raufoss Manufacturing ut fra temaet «Matsatsing i Gjøvikregionen.
Hvor vil vi og hvor skal vi?» Presentasjonene deres er vedlagt. Innleggene traff forsamlingen godt
og skapte mye engasjement og kommentarer blant deltakerne i møtet.

