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Årsmøtet for 2008 ble avholdt på Hundorp, Dale-Gudbrands Gard, 3. februar 2009 

 

Styret i midt Gudbrandsdal næringsforening er forretningsfører for DA-styret. DA-styret rapporterer 

sitt regnskap til Oppland Fylkeskommune. 

 

I 2008 har DA-styret hatt 6 styremøter og behandlet i alt 21 saker. I styret for Midt-Gudbrandsdal 

Næringsforening har det i 2008 vært 9 styremøter og det er blitt behandlet i alt 37 saker. 

 

Etter at Ole Petter Brendstuen sluttet i stillingen som daglig leder i Mgnf 01.08.2008 ble Sverre Sætre 

ansatt. 

Aktiviteter: 

 

Foreningens hovedarbeid i 2008 har vært prosjektet ”veien til nye muligheter” Prosjektet ble initiert av 

Mgnf høsten 07. Sommeren/høsten 08 ble det opprettet egen styrings- og prosjektgruppe. Prosjektet 

skal ferdigstilles 31. desember 2010. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt lønnsomhet i det regionale 

næringslivet. 

 

Mgnf har, spesielt i første halvår 2008, vært mye involvert i arbeidet med E6 saken. I denne 

anledningen var Mgnf sammen med regionrådsleder den 4/9 var representert i møte på statsministers 

kontor. Den 8.juli deltok Mgnf i en E6 aksjon på Ringebu og Sjoa. Trafikken ble stoppet og det ble 

samlet inn underskrifter for ny E6. Aksjonen fikk stor nasjonal oppmerksomhet i media. 

 

I februar/mars arrangerte Mgnf et styrelederkurs og et HMS kurs. Begge kursene hadde god 

deltakelse. 

 
Mgnf deltok på ”Dølatreffen 2008” som ble arrangert på Chateu neuf i Oslo den 26-28.september. 

Arrangementet samlet over 1600 ”døler” på de to kveldene. Sammen med representanter fra 

regionrådet, midtdalskommunene og flere private virksomheter var Mgnf representert på 

arrangementet. Mgnf hadde i samarbeid med regionrådet utarbeidet et spørreskjema som ble benyttet 

for å kartlegge hva som skal til for å få utflyttede døler til å flytte hjemover. Vi fikk i alt 107 

besvarelser der 70 personer var positive til å flytte. Samtlige av de positive besvarelsene har blitt og vil 

bli fulgt opp videre i 2009. 

 

11-14. oktober arrangerte Mgnf fagtur til Madrid. Turen var linket opp mot prosjektet ”vegen til nye 

muligheter” I alt 40 deltakere var med på turen. Av disse var 11 representanter fra Regionrådet i midt-

Gudbrandsdal. Øvrige deltakere var ledere fra medlemsbedriftene og prosjektarbeidere. Innovasjon  

Norge sitt kontor i Madrid hadde etter bestilling fra Mgnf satt opp et faglig opplegg. Opplegget hadde 

som mål å synliggjøre hvordan enkelte kommuner utenfor Madrid arbeidet med å legge til rette for 

næringsutvikling langs Spanias viktigste fartsårer.(vår E6) Turen var vellykket og det vil bli planlagt 

ny tur i 2009. 

 

Som et ledd i prosjektet ”vegen til nye muligheter” arrangerte Mgnf et åpent medlemsmøte på Vinstra 

med Knut Varied fra Telemarksforskning-Bø den 29.oktober. I alt 14 medlemmer deltok.  Varied 

presenterte to rapporter, attraktivitetsbarometeret 2008 ”nærings NM”  

 



Mgnf deltok i planleggingen av yrkesmessa som gikk av stabelen den 20.november. Yrkesmessa er for 

alle ungdomsskoleelevene i regionen. Mgnf sitt ansvar var å kontakte og kople bedrifter sammen med 

de egnede utdanningsprogrammene. Arrangementet samlet over 600 deltakere. Tilbakemeldingene fra 

elever, foreldre og næringslivet var svært positiv. Arrangementet vil bli videreført i 2009. 

 

Den 8. desember inviterte Mgnf og Regionrådet årets gasellevirksomheter i regionen til julelunsj på 

Rudi Gard. I alt 17 bedrifter var representert. Deltakerne var positive til samlingen og Mgnf vil 

vurdere å gjennomføre tilsvarende arrangement i 2009. 

 

Den 2.desember hadde Mgnf medlemsmøte med julelunsj på Rudi Gard. I alt 20 medlemmer deltok. 

Erik Stenumgården fra Dokken Bil introduserte Toyota sitt CRM system(kundeoppfølgingssystem). I 

etterkant av møte var flere medlemsbedrifter interesserte i kurs/opplæring innen CRM systemet. Mgnf 

vil initiere kurs i løpet av vinteren 09. 

 

Daglig leder deltar jevnlig i kontaktmøter med skoleledelsen ved Vinstra videregående skole (VVS) 

og drøfter saker som blant annet har betydning for rekruttering til næringslivet i regionen. Mgnf og 

Regionrådet har i lengre tid arbeidet aktivt for at VVS skulle få eget skitilbud for idrettsinteresserte 

ungdom. Skitilbudet er nå endelig etablert og blir markedsført i skolekatalogen for 2009/2010.  

 

Etter at det ble besluttet å legge ned landbruksfag ved Klones i Vågå engasjert Mgnf seg i arbeidet 

med å få etablert tilsvarende utdanningsløp på VVS. Dessverre lykkes ikke foreningen med dette 

arbeidet. Gjennom dette arbeidet ble det synliggjort et sterkt lokalt engasjement for den videregående 

skolen som kan være nyttig ved neste ”slag”. 

 

Ellers så har Mgnf/DA styret et positivt samarbeid med regionrådet og mitdalskommunene. 

 

Midt-gudbrandsdal næringsforening hadde ved årets utgang 79 medlemmer. Dette er en økning på 11 

medlemmer fra 2007.   

 

Årsregnskapet for 2008 er satt opp under den forutsetning at fortsatt drift av midt-Gudbrandsdal 

næringsforening er tilstede.  

 

 

 

Sør-Fron, 03-02-2009 
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