Årsberetning for 2017
GULL hadde et aktivt arbeidsår i 2017. Det har riktignok ikke vært mange åpne temamøter,
men det er arbeidet aktivt med å avklare brosjyreprosjektet og forholdet til andre prosjekter
i regionen og det har vært mange drøftingssaker i styret. Som tidligere år er de åpne møtene
referert på nettsida www.vilskape.no
Årsmøtet 18. januar
Årsmøtet ble avholdt hos Gjøvikregionen Utvikling. Det var 12 tilstede:
Møtet begynte med orientering om Gjøvikregionens satsing innen Bioøkonomi ved Gunn
Mari Rusten, Gjøvikregionen Utvikling.
Morten gikk gjennom årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent
Regnskapet for 2016 ble lagt fram og redegjort for av Linda. Det viste driftsresultat som gikk i
pluss med 2.170 kr. Egenkapital pr 31.12.2016 var 63.930 kr. Inntekter på 13.900 kr i
billettsalg bidro til positivt resultat. Regnskapet ble godkjent.
To personer var på valg, Steinar Lyshaug og Ole Dullerud. Begge to ble gjenvalgt. De er da
valgt for 2 år.
Linda Suleng sto ikke på valg, men ønsket å tre ut av styret. Christian Meyer ble valgt som
nytt styremedlem.
Morten overrakte blomster til Linda Suleng og takket for god innsats i styret og poengterte
spesielt hennes bidrag innen grafisk design.
Aktivitetsplan for 2017 ble drøftet.
Styret
Styret konstituerte seg i første styremøte og styret i GULL i 2017 har bestått av:
• Morten Kleven, styreleder
• Ole Dullerud, kasserer
• Ingun Revhaug
• Christian Meyer
• Steinar Lyshaug
Torgeir Onsrud, Fylkesmannens regionstilling i Gjøvikregionen har fortsatt som sekretær.
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Temamøte om 29. mars «Hvordan lykkes som bonde i 2017»?
Møtet hadde tre bolker, landbruket før, nå og i framtida. Bjørn Gunnar Hansen innledet om
landbruket nå og viste bl.a. til sitt forskningsarbeid der han har bevist at bønder med
agronomutdanning får bedre økonomiske resultater enn de uten slik utdanning. Å være en
god bonde krever både fagkompetanse, lederkompetanse, personlig kompetanse og sosial
kompetanse. Johan Høstmælingen hadde fokus på framtidas landbruk. Han viste til at
landbruk blir mer og mer anerkjent og populært. Folks interesse for det lokale er økende.
Folk er opptatt av sine røtter. Valles 100 årsjubileum var også tema, med innledende
foredrag ved Olaf Nøkleby. – Ca 30 var til stede, møtet ble holdt i festsalen på Valle.
Planlagt temamøte 17. oktober om «Solceller, solfangere og andre fornybare energikilder»
ble dessverre avlyst.
Temamøtet var detaljert planlagt av styret og flere innledere var kontaktet. Det viste seg
likevel at noen innledere ikke kunne på det aktuelle tidspunktet og måtte trekke seg. Styret
hadde ikke kapasitet til å foreta planlegging for en ny møtedato. Temaet er aktuelt for 2018.
Temamøte 17. januar 2018: «Hvordan skape næring av opplevelser i Gjøvikregionen?”
(omtale av dette tas med i årsberetningen her da dette ble avholdt før årsmøtet) Fem
innledere presenterte mange gode opplevelsestilbud i Gjøvikregionen.
Turistsjef Arne Jørgen Skurdal om et treårig prosjekt der hele Osloregionen (inklusive
Gjøvikregionen) satser på lokalmat som opplevelse. Åse Gjefle fra Gaarder gård på Dokka i
Nordre Land fortalte om prosessen med å utvikle egen gard med honningproduksjon og
opplevelsesprodukter. «Over skog og Heiberg» fra Gjøvik med søsknene Jan Kåre og Eirin
Heiberg sitt tilbud om et mangfold av opplevelser som omfatter lavvoer, matlaging,
hundekjøring, arrangementer, festivaler. Per Idar og Kjersti Vingebakken fra Nordås i Østre
Toten presenterte veien fra drømmen om egen gård, til etablering av mjølkeproduksjonsbruk, meieri, kjøttproduksjon, kjøttforedling og restaurering av oppbyggingen av
skysstasjonen Grøna. Julie Sigstad fra Biri fortalte om Sigstad gård og hvordan hun gradvis
har utviklet den til bryllups- og opplevelsesgård. – Ca 17 personer var på møtet som ble
holdt i lokalene til Gjøvikregionen Utvikling.
Interne møter:
Det er avholdt sju styremøter (6. februar, 9. mars, 7. april, 6. juni, 12. september, 17.
november og 14. desember). I styremøtet 6. juni ble det bestemt at arbeidet med
brosjyreprosjektet i regi av GULL skrinlegges på grunn av manglende finansiering.
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