Styrets beretning
for 2006
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening
Årsmøte for 2005 ble holdt på Hundorp, Dale-Gudbrands Gard, 28.mars 2006.
Storparten av aktiviteten til styret i 2006 har vært knyttet til DA-midlene. Styret i Mgnf er også styret for DAmidlene i Midt-Gudbrandsdal. I 2006 hadde DA-styret 9 styremøter og behandlet 96 saker. Det blir gitt en egen
redegjørelse om DA-midlene på årsmøtet som egen sak.
Styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har hatt 2 styremøter og behandlet 11 saker. Siden så mye av
aktiviteten har vært knyttet til DA-midlene, har det vært lavere aktivitet i næringsforeninga. Av de viktigste
aktivitetene kan nevnes AksjeNorge Dagen på Vinstra og studietur til Litauen/Latvia. Det meste av
ressursbruken i 2006 har gått til arbeidet med gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift. Den er som kjent
gjeninnført fra 1. januar i 2007. I tillegg har foreninga vært sterkt engasjert i samferdselssaker som
persontogtilbudet Dombås/Oslo og ny i E6 Gudbrandsdalen. Togtilbudet er på plass, takket være sterkt
engasjement fra distriktets politikere.
Prosjektmedarbeider sluttet i sin stilling pr. 01.09.2006, og dermed har også aktiviteten vært lavere enn tidligere
i næringsforeninga. Det arbeides med tilsetting av ny medarbeider.
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, og ikke bare enkelte bransjer. 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.
Næringsforeninga er forretningsfører for DA-styret.
Fylkeskommune.

DA-styret rapporterer sitt regnskap til Oppland

Ved årets utgang hadde foreningen 59 medlemmer. Dette er en økning på 6 medlemmer fra 2005. Det har vært
2 medlemmer i avgang, den ene ved konkurs og den andre ved avvikling av virksomheten.
Forutsetning om fortsatt drift av foreninga er tilstede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne
forutsetningen.
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