Årsberetning for 2020
2020 ble et svært annerledes år på grunn av koronaen. GULL hadde etter årsmøtet i mars
2020 ikke noe åpent temamøte. Årsmøtet 11.mars 2020 var imidlertid et åpent møte.
Temamøte (frokostmøte) som var planlagt 7. januar 2020, ble avlyst pga. få påmeldte. Det
har vært flere styremøter.
Årsmøtet 11. mars
Årsmøtet ble avholdt i Bright House hos Gjøvikregionen Utvikling i Mustad Næringspark,
Gjøvik. Det var 11 til stede under fagprogrammet, hvorav åtte deltok under årsmøtesakene.
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. Det er arrangert workshops –
lunsjmøter – åpne også for andre enn MfT’s medlemmer. Fire prosjektområder er utpekt:
Klimasmart jordbruk, Lokalmat, Produktutvikling og «Veien videre» (dvs. evaluering, var
metodikken hensiktsmessig?)
Trond Carlson fra Innlandet fylkeskommune hadde innlegg om hva organisasjonen tilbyr
primærnæringene. 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. Stine Røen
framførte en presentasjon laget av Christina Seegård i Innovasjon Norge. Christina Seegård
var forhindret fra å komme. Torgeir Onsrud la fram en presentasjon av Fylkesmannens
aktiviteter og tilbud innen næringsutvikling.
Morten redegjorde kort om hva GULL er og har foretatt seg de senere åra før han leste
årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent. Regnskapet viste inntekter på 1501 kr og et
negativt driftsresultat på kr 1296 kr. Med renter ble årsresultatet -1255 kr. Målsettingen er
at arrangementene skal være sjølfinansierende, dette ble ikke fullstendig oppnådd.
Egenkapitalen er på 40.320 kr. Regnskapet ble godkjent.
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
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Endrerud foreslått. Han presenterte seg (deltok via skype). Stine, Ole Christian (valgt for ett
år), Morten og Hans Christian ble valgt. - Morten takket Sven med gode ord, blomster og
gave.
Program for 2020 ble drøftet: 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.
Styret
Styret konstituerte seg i styremøtet 2. april og styret i GULL har bestått av:
• Morten Kleven, styreleder
• Stine Røen, kasserer
• Hans Christian Endrerud
• Mathea Storihle
• Ole Christian Hveem
Torgeir Onsrud, Fylkesmannens regionstilling i Gjøvikregionen, har fortsatt som sekretær.
Planlagte - ikke avholdte - temamøter
Styret hadde ambisjon om å avholde to åpne temamøter høsten 2020. Begge ble avlyst. De
planlagte møtene var:
•
•

Opplevelsesnæringene: Tirsdag 13. oktober, Granum gård, Fluberg. Avlyst på grunn
av for få påmeldte.
Sjølforsyning: Onsdag 18. november, Valle, Lena. Avlyst på grunn av restriksjonene
omkring korona.

Interne møter:
Det er avholdt sju styremøter (23. januar,11. februar, 2. april, 26. mai, 1. og 15. september,
og 8. desember).
Hjemmesiden www.vilskape.no
Denne har vært registrert på Oppland fylkeskommune. I 2020 ble dette endret til at GULL er
eier av sida. Kostnader ved å ha domenet er noe under 200 kr/år.
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