
Protokoll fra årsmøte i GULL tirsdag 11. mars 2020  

Møtet ble arrangert i Regionsalen hos Gjøvikregionen Utvikling, fra kl 14.00 til ca 16.40. 

Tilstede: 11 personer under fagprogrammet; 8 personer under årsmøtesakene. 
 
Møteleder: Morten Kleven. Referent: Torgeir Onsrud 

Møtet begynte med orientering om klyngen Agro Toten v/Ellen Hoel. Denne eies av Mat fra Toten - 

MfT. Målet er å øke robusthet og tilpasningskraft, kompetanse og delingskultur, få til samarbeid med 

forskning samt skape nettverk og møteplasser. Aktivitetene ble illustrert med en pyramidefigur der 

grunnplanet er bredest og dette innebærer bygging av fellesskap og felles forståelse. Det er arrangert 

workshops – lunsjmøter – åpne også for andre enn MfT2’s medlemmer. Fire prosjektområder er 

utpekt: Klimasmart jordbruk, Lokalmat, Produktutvikling og «Veien videre» (dvs. evaluering, var 

metodikken hensiktsmessig?) Se vedlegg. 

Innlandet fylkeskommune – hva tilbyr vi primærnæringene? v/Trond Carlson. Han orienterte om 

fylkeskommunens utvidede rolle på landbruksområdet, bl.a. overtakelse av RT-midlene (regionale 

tilretteleggingsmidler, tidligere kalt utrednings- og tilretteleggingsmidler), 7 mill. kr for Innlandet, og 

ansvaret for Regionalt næringsprogram. Temaer som vil bli vektlagt er bl.a. bioøkonomien Bio Valley, 

lokalmat og reiseliv, rimeligere driftsbygninger, psykisk helse i landbruket. Se vedlegg. 

Innovasjon Norges presentasjon laget av Christina Seegård ble framført av Stine Røen. Se vedlegg. 

Fylkesmannens presentasjon var v/Torgeir Onsrud, se vedlegg.  

  

Årsmøtesaker i GULL:  

1. Årsberetning for 2019  

Morten redegjorde kort om hva GULL er og har foretatt seg de senere åra før han leste 

årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent. 

2. Regnskap 2019 

Regnskapet viser inntekter på 1501 kr og et negativt driftsresultat på kr 1296 kr. Med renter blir 

årsresultatet -1255 kr. Målsettingen er at arrangementene skal være sjølfinansierende, dette ble 

ikke fullstendig oppnådd. Egenkapitalen er på 40.320 kr. Regnskapet ble godkjent. 

3. Valg  

Stine, Morten og Sven ble valgt for to år for to år siden og var nå på valg. Sven ønsket ikke 

gjenvalg. Stine og Morten stilte til gjenvalg: Mathea Storihle var ikke på valg. Ole Christian Hveem 

valgt for ett år i fjor og var på valg nå. Som ny kandidat for Sven ble Hans Chr Endrerud foreslått. 

Han presenterte seg (deltok via skype). Stine, Ole Christian, Morten og Hans Christian ble valgt. 

Morten takket Sven med gode ord, blomster og gave. 



4. Drøfting program for 2020  

Aktuelle temaer er møte om Jordbruket i klimaperspektiv (aktuelle ressursperson Svein Guldahl) 

– Kjøtt som bærekraftig produksjon – Kornsatsing/økt matproduksjon – Opplevelsesnæringene. 

Andre temaer: Informasjon om landbruket i regionen. 

Det nye styret kan vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra landbruket i 

regionen i samarbeid med andre. 

5. Eventuelt 

Ingen innmeldte saker 

 

 


