Styrets beretning
for 2005
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening
Årsmøte for 2004 ble holdt på Hundorp, Dale-Gudbrands gard 17.mars 2005.
Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 38 saker. De viktigste sakene har vært knyttet til å få på plass driften
av foreninga, med bl.a. ansettelse av prosjektmedarbeider, etablering av medlemsregister, regnskapsførsel og
finansiering av driften.
Det er holdt to frokostmøter om den nye pensjonsreformen. På Kvam møtte 28 personer 7. september og i
Ringebu møtte 21 personer 18. oktober.
Ellers er det holdt flere møter med reiselivslagene og
markedsforeningene i de 3 kommunene.
Det ble forsøkt igangsatt et større kompetanseprosjekt for handels-, servicebedriftene og reiselivet finansiert
vesentlig med DA-midler. Dessverre ble det bare påmeldt 20 deltakere og prosjektet ble avlyst. For å forsvare
kostnadene til et slikt prosjekt, måtte det være minimum 30 deltakere.
Styret og administrasjon har etablert god kontakt med Regionrådet og kommunene. Mgnf er den organisasjonen
som offentlig forvaltning, NHO osv. vil forholde seg til som høringsinstans fordi Mgnf representerer hele
næringslivet i regionen. Styreleder og prosjektmedarbeider deltar jevnlig i kontaktmøter med skoleledelsen ved
VVS sammen med Regionrådet og drøfter saker av betydning for rekruttering til næringslivet i regionen. Egen
hjemmeside for Mgnf er etablert www.mgnf.net og der vil det bli lagt ut informasjon til medlemsbedriftene. I
tillegg vil det bli sendt ut informasjon på mail direkte til medlemsbedriftene for å informere/få synspunkter i
viktige saker.
Den 12. desember hadde vi medlemsmøte på Hundorp, Dale-Gudbrands gard med ca. 20 personer til stede,
deriblant Gunnar Horten, som fikk tildelt foreningens første Verdiskapningspris på kr. 10.000. Denne prisen
skal deles ut hvert år. På dette møtet ble budsjett og handlingsplan for 2006 presentert. Foreningen spanderte
julelunsj.
Næringsforeninga er forretningsfører for DA-styret.
Fylkeskommune.

DA-styret rapporterer sitt regnskap til Oppland

Ved årets utgang hadde foreningen 53 medlemmer. Dette er en økning på 9 fra 2004 .
Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetningen.
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