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Årsmøte for 2006 ble holdt på Inntunet Vinstra vidaregåande skule, 27. februar 2007. 

 

Det første halvåret var storparten av aktiviteten til styret i 2007 knyttet til DA-midlene.  Styret i Mgnf er også 

styret for DA-midlene i Midt-Gudbrandsdal.  I 2007 hadde DA-styret 7 styremøter og behandlet 66 saker.   

 

Styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har hatt 8 styremøter og behandlet 56 saker. Ole-Petter Brendstuen 

ble ansatt som daglig leder av Mgnf fra 01.08.2007. Aktiviteten i Mgnf har derfor vært økende i andre halvår. Av 

de viktigste aktivitetene kan nevnes styretur til Ålesund i juni. Her ble blant annet ønske om ny E6 diskutert, noe 

som også er viktig for sunnmøringene.  

I september ble nettsiden www.mgnf.no åpnet. Dette er foreningens nye hjemmesider og er nå en aktiv 

informasjonskanal både mot medlemmer og styret. Foreningens viktigste arbeid framover blir prosjektarbeidet 

”Midt-Gudbrandsdal 2015 – vegen til nye muligheter” som skal forberede næringslivet på at ny E6 kommer. 

Forprosjektet ble startet i september med et forankringsmøte hos Oppland fylkeskommune. Andre deltakere var 

representanter fra Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Statens vegvesen og NHO. Senere på høsten ble arbeidet 

forankret hos Kommunal- og regionaldepartementet i Oslo.  

27. – 30. oktober arrangerte Mgnf fagtur til Helsingfors/Finland. 21 deltakere var med på bedriftsbesøk hos 

KONE Corporation og på foredrag hos det finske Finansdepartementet.  

Den 15. november deltok Mgnf på Enteprenørskapsdagen i Vinstrahallen/VVS. Dette var en yrkesmesse for alle 

ungdomsskoleelevene i regionen. Vårt ansvar var å skaffe bedrifter på stand sammen med de egnede 

utdanningsprogrammene.  

Gjennom den siste uka i november arrangerte Mgnf frokostmøter på Vinstra, Ringebu, Kvam og Fåvang. Totalt 

var det ca 40 fremmøtte. Tema var prosjektarbeidet, presentasjon av Mgnf og kompetanseheving i bedrifter ved 

OPUS-leder Lars Nyhus.  

21. desember arrangerte vi medlemsmøte med julelunsj på GudbrandsGard Hotell. På dette møte ble vårt store 

prosjekt presentert sammen med budsjett og handlingsplan for 2008. 

 

 

Styret og administrasjon har fortsatt 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 daglig leder 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. DA-styret rapporterer sitt regnskap til Oppland 

Fylkeskommune. 

 

Ved årets utgang hadde foreningen 68 medlemmer.  Dette er en økning på 9 medlemmer fra 2006.   

 
Forutsetning om fortsatt drift av foreninga er tilstede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne 

forutsetningen.  

 
Vinstra, 2008-02-05 

 

 

 

Knut Brandrud  Geir Jostein Horten  Bjørg Dokken  Hilde Grytting 

   Styreleder        Nestleder    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

 

   Jarleif Haugen    Ole Kristian Rudland 

    Styremedlem                Styremedlem 


