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Årsberetning for 2018 

GULL har siden årsmøtet i mars 2018 hatt to åpne temamøter. Årsmøtet var også et åpent 

møte. Omtale av temamøtet i januar 2018 ble tatt med i årsberetningen for 2017. På samme 

måte omtales temamøtet i januar 2019 i årsberetningen her. Det har vært mange 

drøftingssaker i styremøtene. Som tidligere år er de åpne møtene referert på nettsida 

www.vilskape.no  

Årsmøtet 12. mars 

Årsmøtet ble avholdt hos Gjøvikregionen Utvikling. Det var 11 til stede: 

Møtet begynte med markering av voksenagronomutdanningen. Ellen Hoel representerte 

voksenagronomer utdannet i 2016 og 2017 som var spesielt invitert. Hun er utdannet 

psykolog, og interesserer seg for temaet «landbrukspsykologi». For øvrig hadde to av de 

tilstedeværende styrekandidatene - Sven Sandvik og Tåle Willerud - tatt eller var i ferd med å 

ta denne utdanningen. 

Morten gikk gjennom årsberetningen for 2017. Denne ble godkjent. Regnskapet for 2017 ble 

lagt fram og redegjort for av Ole Dullerud. Det viste et negativt resultat på minus 5466 kr. 

Egenkapital pr 31.12.2017 var 58.464 kr. Lite inntekter fra billettsalg pga få møter bidro til 

negativt resultat. Regnskapet ble godkjent. 

Et innkommet forslag om at årsmøtet skulle vedta å legge ned GULL ble behandlet. 

Bakgrunnen var at forslagstiller mente GULL hadde en funksjon da dette organet ble 

etablert, men at fokuset innen landbruket nå har endret seg markant; både bondelaget og 

de ulike landbruksorganisasjonene har nå mye fokus på kompetanseheving og samhandling. 

Forslaget ble diskutert og stemt over. Det ble et flertall på ni stemmer for at GULL’s 

virksomhet skal fortsette, mens to stemte i mot. 

Tre personer var på valg, Christian Meyer, Ingun Revhaug og Morten Kleven. Christian Meyer 

og Ingun Revhaug ønsket ikke gjenvalg. Morten Kleven stilte til gjenvalg. Steinar Lyshaug sto 

ikke på valg (valgt for 2 år i 2017), men ba om å få fratre styret. 

Sven Sandvik, Stine Røen og Tåle Willerud var nye kandidater til styret. Disse samt Morten 

Kleven ble valgt inn i styret. De er da valgt for 2 år. Morten takket de avgående 

styremedlemmene Christian Meyer, Ingun Revhaug og Steinar Lyshaug og overrakte 

blomster. 
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Aktivitetsplan for 2018 ble drøftet. 

Styret 

Styret konstituerte seg i første styremøte og styret i GULL i 2018 har bestått av:  

• Morten Kleven, styreleder 

• Ole Dullerud, kasserer 

• Sven Sandvik 

• Stine Røen 

• Tåle Willerud 
Torgeir Onsrud, Fylkesmannens regionstilling i Gjøvikregionen, har fortsatt som sekretær. 

Temamøte 10. oktober: «Solceller, solfangere og andre fornybare energikilder»  

(Møtet var opprinnelig planlagt gjennomført høsten 2017, men måtte utsettes pga at flere 

foredragsholdere meldte forfall.) 25 personer deltok på møtet som ble holdt på Nibio - 

Apelsvoll på Kapp der vertskapet begynte med å presentere sitt solcelleanlegg på låvetaket. 

Jakob Geipel, Nibio - Apelsvoll fortalte om det pågående forskningsprosjektet “Solar 

Farming”. Gardbruker Amund Sandholt fra Minne gård på Minnesund og Per Urdahl fra 

firmaet Solel A/S fortalte om erfaringer med solcelleanlegg på låvetak. Stig Are Saxerud fra 

Eidsiva Energi fortalte om mange kunder som har bestilt solcelleanlegg siste året. Trond 

Husan fra Innovasjon Norge fortalte om støtteordningene de kan tilby gjennom 

“Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi”. 

Temamøte 22. januar 2019: «Hvordan skape en god bondehverdag?» 

(Omtale av dette tas med i årsberetningen her da dette ble avholdt før årsmøtet.) Dette 

handlet om både fysisk og psykisk helse, og også om å ta forholdsregler og fornuftige valg.  

Ca 20 gardbrukere deltok i møtet som ble holdt i Studiesenteret på Lena. 

Landbrukspsykolog Ellen Hoel startet med temaet bonden som menneske og trakk fram bl.a. 

grunnleggende faktorer for god psykisk helse. Fysioterapeut Arild Barkhald tok for seg fysisk 

helse og arbeidsteknikker. To gardbrukere, Erlend Amlie fra Eina og Dorthe Bjørnstad Hoff 

fra Snertingdal, fortalte om utfordringer i sine hverdager. Det gjaldt ulveangrepet på sau på 

Totenåsen i 2017, tørke i 2018 og om utfordringene med å drive garden videre for barna i 

familien da faren ble syk. Rådgiver Jens Christian Lied i Norsk Landbruksrådgiving tok for seg 

bonderollen i medgang og motgang. 

Oppland Arbeiderblad hadde artikkel om møtet og foredragsholder Ellen Hoel 23. januar og 

NRK var til stede i møtet og viste reportasje fra møtet i Østnytt. 

Interne møter: 

Det er avholdt fem styremøter (18. april, 20. juni, 4. september, 25. oktober og 22. 

november).  


