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Styret og ledelse  
Styret har siden årsmøtet den 30. mars 2020 bestått av:  

 

Styreleder:  Per Henry Vassdokken, Jeva Håndverk AS    

Nestleder:  Morten Randen, Nordbohus Vinstra AS 

Styremedlem:  Janne Kolås, Krible Design AS 

Styremedlem:  Hege Anita Tveit, J. Tveit Smie AS 

Styremedlem:  Ole Jakob Grauphaugen, Rondaståk AS 

Styremedlem:  Jostein Tromsnes, Tromsnes Øvre  

Det har blitt avholdt 14 styremøter og blitt behandlet 44 saker. Birgitte Bay har vært daglig leder i 

100 % stilling.   

 

Medlemmer  
Ifølge vedtektene, §3.2, så er man som medlem å regne når man har betalt for inneværende år.  

Det var 158 medlemmer som betalte kontingenten for 2020 og dermed regnes som medlemmer.  

I 2019 var det 131 medlemmer. Medlemskontingenten i MGNF ble stående uendret på årsmøtet 

2020. Medlemskontingenten har nå vært uendret siden 2016, noe som er bakgrunnen for at 

kontingenten foreslås indeksregulert i 2021. Etter vedtektene blir årskontingenten fastsatt gjennom 

kontingentklasser etter antall årsverk i virksomheten.  

 

Kontingentklasse 1 (1 årsverk): kr 1.500,-  

Kontingentklasse 2 (2-5 årsverk): kr 2.800,- 

Kontingentklasse 3 (6-20 årsverk): kr 5.500,-  

Kontingentklasse 4 (21-50 årsverk): kr 10.500,-  

Kontingentklasse 5 (mer enn 50 årsverk): Etter avtale   

 

 

Innledning: Koronaåret 2020 
2020 vil gå inn i historiebøkene som «koronaåret», der regjeringen innførte «de mest inngripende 

tiltakene i fredstid» den 12. mars, for å få bukt med koronapandemien som kom til landet.  

Et tilbakeblikk på fjoråret tilsier at dette ble kontrastenes år for MGNF; Året startet med studietur til 

Sveits, og ble avsluttet med at den tradisjonsrike, årlige Verdiskapingskonferansen i desember utgikk 

på grunn av koronarestriksjoner og smittevernhensyn. To begrep som preget både næringsforeninga 

sin aktivitet og samfunnet for øvrig. Her følger en oppsummering av det viktigste som skjedde i 

MGNF i 2020.  
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Studieturen til Sveits 

2020 startet med medlems- og studietur til alpelandsbyen Grindelwald i Sveits i januar, sammen med 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Turen ble vedtatt i første halvdel av 2019, og flyttet fra høsten 

2019 (som tradisjonelt har vært tiden for studieturer i MGNF) til vinteren 2020. Dette var både på 

grunn av kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2019, og fordi det var ønskelig å besøke en 

annen vinterdestinasjon med tradisjon for større arrangement.  

Det var totalt 42 deltakere på turen. Det var representanter fra 22 medlemsbedrifter, inkl. styreleder 

og 2 styremedlemmer. Det ble av flere bemerket at det var en mer mangfoldig sammensatt gruppe 

som reiste på tur i år; både i alder og kjønn. Dette hadde også påvirket diskusjonsklimaet i en positiv 

retning. Det var en overvekt av næringsliv med 25 representanter fra MGNF sin gruppe, og 17 

representanter fra regionråd/offentlig. I etterkant ble det brukt en del spalteplass i lokale og sosiale 

medier på å debattere studieturen. Til slutt skrev MGNF en uttalelse om «Sveitstur og debattkultur»1, 

der vi manet til et opplysende offentlig ordskifte hvor både privatpersoner og samfunnsaktører 

bidrar med «takhøyde, saklighet og respekt».  

Evalueringen av turen tilsa at den gav nye /styrkede relasjoner, inspirasjon og påfyll for flere, men at 

det samtidig ble en belastning for MGNF både økonomisk og for administrasjonen med tanke på 

arbeidstimer nedlagt. Disse erfaringene tar styret og daglig leder med seg i planlegging av eventuelle 

fremtidige studieturer.  

 

 
Stor stas å få treffe «vår egen» Kjetil Jansrud i forbindelse med utforrennet i Wengen 18.januar! 

 
1 GD.no 27.januar: Sveitstur og debattkultur.  

https://www.gd.no/sveitstur-og-debattkultur/o/5-18-1058237
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Møter i foreningen i 2020 

 
Gjennom året gjennomfører vi bedriftsbesøk og samtaler med medlemmene våre, både på eget 

initiativ, og etter invitasjon. Dette er en viktig del av medlemsservicen, og en måte å «ta pulsen på» 

hva som er viktig for næringslivet vårt. Noe av det vi har fått tilbakemelding på gjennom denne 

dialogen, er betydningen av lokale, lavterskel-møteplasser for næringslivet. Dersom møtene blir lagt 

opp riktig, utgjør dette verdifulle arenaer for erfaringsutveksling, kompetanseheving og 

nettverksbygging i en ellers travel hverdag. Dette er derfor noe vi har hatt stort fokus på – i den grad 

det har vært mulig i henhold til varierende smittevernrestriksjoner. Det er viktig at medlemmene 

opplever agendaen som relevant, at tidspunktet passer og at det er tilstrekkelig markedsført. Vi har 

prøvd oss fram og justert underveis. Under er en oversikt over årets aktiviteter, med linker til 

Facebook-arrangement for fullt program.  

 

Dato Aktivitet 

17.-20. jan. Studietur til Sveits. Se beskrivelse side 4.  

7. mars World Cup i Kvitfjell. Medlemmene ble oppfordret til å delta på arrangementet. 

30. mars Årsmøtet 2020 - for første gang digitalt. Deltakerrekord med 14 medlemmer, i 

tillegg til styret og daglig leder.   

21. april Koronapraten med næringslivet i Midt-Gudbrandsdal. Streamet åpent på 

Facebook-siden vår, nådde ut til 7600 personer.  

24. april Temamøte: Kompensasjonsordningen, i samarbeid med Snøhetta Regnskap. 

Streamet i den nyetablerte medlemsgruppa vår på Facebook,  

Midt-Gudbrandsdal Næringsforum (145 medlemmer). 

4. mai Bransjepraten: Hva skjer med hyttemarkedet fremover?  

Teams-møte med totalt 11 deltakere. Invitasjon sendt til alle som skulle på 

hyttemessa (som ble utsatt). 

3. juni Frokostmøte med påfyll, Ringebu. Erfaringsutveksling, støtteordninger og 

bedriftspresentasjon. Totalt 14 deltakere.   

16. juni Frokostmøte med påfyll, Vinstra. Erfaringsutveksling, vekstgarantiordning og 

orientering om Gudbrandsdal Slakteri. Totalt 16 deltakere. 

17. juni Livesending av NHO sin innovasjonstale, Ringebu. Totalt 6 deltakere. 

26. august Frokostmøte med påfyll, Sør-Fron. Erfaringsutveksling, rekruttering og ung 

kompetanse. Utdeling av stipend til MGNF-praktikantene Isabell T. Hagen og Tea 

Karoline Aasmunstad, i samarbeid med SpareBank1 Gudbrandsdal. Totalt 29 

deltakere. 

14. oktober Temamøte: Hvordan øke B2B handel i Gudbrandsdalen? Teams-møte med totalt 

10 deltakere. 

27. oktober VVS + lokalt næringsliv = sant! Vinstra. Totalt 27 deltakere. Resulterte i 

høringsinnspill til Innlandet Fylkeskommune: «Fremtidens utdanning i 

Gudbrandsdalen»2. 

3. desember Temamøte: Trainee-muligheter i Gudbrandsdalen. Teams-møte med totalt 15 

deltakere. 

11. desember Verdiskapingskonferansen 2020 – utsatt til 2021 pga. koronarestriksjoner. 

 
2 Resultat: Innlandet Fylkeskommune: Tilbudsstruktur på samme nivå.  

https://www.facebook.com/events/487759995406368/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/206199294082686?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/578126846436755?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/511855006366393?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/850754012073781/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2827088654069165?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/280370909777750/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/744323302976750/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/303109700954065?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1283388148660145/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/748109092411454/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/694998647888871/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/786293922135666/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A268988583137326%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/nyheter-opplaring/tilbudsstruktur-pa-samme-niva.26201.aspx
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MGNF sin rolle under koronakrisen 

 
Når man i etterkant ser tilbake på næringsforeninga sitt arbeid i 2020 er det naturlig å spørre seg; 

Hva gjorde vi for å hjelpe næringslivet og våre samarbeidspartnere da koronakrisen brøt ut? Kort 

oppsummert så inntok vi en offansiv rolle på ulike måter: 

• Relevant informasjon og støtte til næringslivet. Informasjonsbehovet og usikkerheten var 

stor blant alle, kanskje spesielt våren 2020. I møtet «Koronapraten med næringslivet» 21. april 

tok MGNF ansvar for å invitere Midtdals-kommunene, Snøhetta Regnskap, SpareBank1 

Gudbrandsdal, NAV, Skåppå, Innovasjon Norge, Karriere Oppland Gudbrandsdal og Visit 

Lillehammer til å dele nyttige tips og råd. Etter forespørsel fra medlemmene, fulgte vi opp med 

temamøte om kompensasjonsordningen den 24. april. Vi har i etterkant sendt ut nyhetsmailer og 

oppdateringer om bl.a. gjeldende støtteordninger. Vi har også hjulpet rådville medlemsbedrifter 

med å «finne ut av ting», på forespørsel. Medlemskontingenten for 2020 ble fakturert i to 

omganger; 50 % av beløpet på våren, og resten på høsten.  

 

• Pådriver for kompetanseheving for omstilling. Vi samarbeidet med NAV, Karriere Oppland 

Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Næringsforening om å skreddersy utdanningstilbud til 

arbeidsledige og permitterte i regionen, samt nå ut til målgruppa om dette utdanningsløftet3.   

 

 
Faksimile: GD 22.10.20. Foto: Bjørn Brandt 

 
3 GD: Skal bruke millioner på å hjelpe ledige og permitterte «koronaofre».  

https://www.gd.no/skal-bruke-millioner-pa-a-hjelpe-ledige-og-permitterte-koronaofre/s/5-18-1224772
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• Pådriver for digitalisering. I stedet for å utsette årsmøtet 30. mars, var vi, med støtte fra 

Skåppå, av de første i vår region som tok i bruk videokonferanse til å avvikle årsmøtet. Senere 

inviterte vi til internt Teams-kurs i «regionalt næringsforum», som er et administrativt forum 

bestående av næringssjefene, regionråds-administrasjon, Skåppå og MGNF. Det er et uttrykk som 

heter at man ikke bør frykte ny teknologi, men man bør derimot frykte gammel teknologi. 2020 

har vist oss at selv om ikke teknologien er en erstatning for det mellom-menneskelige, så er den 

et verktøy som for alvor har endret måten vi jobber på. Vi bør derfor gjøre oss kjent med 

verktøyene først som sist, noe MGNF har vært en pådriver for. Selv har MGNF gjort 

medlemsavtalen digital i 2020, noe som har gjort det enklere og mer tilgjengelig å organisere seg 

som nytt medlem. Dette tiltaket, kombinert med arbeid som oppleves verdifullt for næringslivet, 

antas å være medvirkede årsaker til medlemsvekst i 2020.       

 

• Støtte til kommunene. Vi tok initiativ til å gjennomføre en omfattende kartlegging4 for å få et 

kunnskapsgrunnlag om status og behov i næringslivet. Vi var på tilbudssida overfor kommunene, 

der de kunne rådføre seg om hvordan de best kunne innrette sine økonomiske virkemidler for at 

de skulle treffe best mulig. Vi sørget for at informasjon om kommunale støtteordninger nådde ut 

til målgruppa i større grad enn ellers, både ved å invitere næringssjefene på frokostmøter, ved å 

sende ut informasjon på mail, samt aktiv bruk av sosiale medier. Vi gjennomførte en oppfølgings-

undersøkelse i samarbeid med Nord-Gudbrandsdal Næringsforening5, der svarene ble gjort 

tilgjengelige for våre samarbeidspartnere.  

 

Næringslivets representant i ulike fora  
 

MGNF skal være en næringspolitisk pådriver som bidrar til å sikre gode rammevilkår i møte med 

lokale, regionale og nasjonale myndigheter, og er først og fremst en viktig, fristilt aktør for det 

private næringslivet. Samtidig er vi en aktiv bidragsyter inn i offentlige fora med felles interesser for 

positiv utvikling. I 2020 har dette inkludert:  

• Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 

• Styringsgruppen for bredbånd i Midt-Gudbrandsdal 

• Styringsgruppen for byutviklingsprosjektet Vinstra 2046 

• Samfunnskontrakten for flere læreplasser 

• Markeds- og tiltaksmøter i NAV Gudbrandsdalen 

• Kompetanseforum  

  

 

 

 

 

 

 
4 Dølen: Kvar trykkjer skoa etter korona? Svar fra 113 bedrifter i Midtdalen varslar alvorlege konsekvensar.  
5 GD: Ruth har tapt store beløp, men velger å være optimist: -Det er skummelt 

https://docs.google.com/forms/d/1olsyvYT0xnkABJ9YPJ6fV_PEKQqcLd8OMWvU41Vjdss/edit
https://docs.google.com/forms/d/1olsyvYT0xnkABJ9YPJ6fV_PEKQqcLd8OMWvU41Vjdss/edit
https://www.dolen.no/nyheter/2020/04/07/Kvar-trykkjer-skoa-etter-korona-Svar-fr%C3%A5-113-bedrifter-i-Midtdalen-varslar-alvorlege-konsekvensar-21522391.ece
https://www.gd.no/ruth-har-tapt-store-belop-men-velger-a-vare-optimist-det-er-skummelt/s/5-18-1133089
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Ung kompetanse høyere opp på agendaen  

 
For å sikre utvikling av Gudbrandsdalen, er vi helt avhengig av å gjøre en felles innsats for at regionen 

fremstår som et attraktivt alternativ for unge og nyutdannede. Vi må i større grad forholde oss til- og 

samarbeide tettere med målgruppa. Det holder ikke å snakke om de unge, vi må snakke med de 

unge, og involvere de i regionens muligheter og utfordringer. MGNF har i 2020 tatt en aktiv rolle som 

brobygger mellom næringslivet og den «unge kompetansen», på ulike måter:  

• Ungt Entreprenørskap: Den 22. januar deltok vi i juryen i Regionmessen for 

ungdomsbedrifter i 2020.  

• Samarbeid med Vinstra Vidaregåande skule: MGNF har tilrettelagt for samarbeid mellom 

medlemsbedrifter og elever i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, der lærer Ingunn 

Teige Spjotum har vært sentral.  

• Trainee Innlandet: Vi har promotert mulighetene for samarbeid mellom lokale bedrifter og 

nyutdannede talenter fra ulike høyskolemiljø gjennom Trainee Innlandet.   

• Ny praktikant-ordning: Sommeren 2020 kunne MGNF for første gang utlyse en praktikant-

ordning, i samarbeid med SpareBank1 Gudbrandsdal. De to praktikantene besøkte blant 

annet 9 medlemsbedrifter, og presenterte de i våre sosiale mediekanaler6.  

• Bidratt i debatten om Gudbrandsdalen som bostedsregion: Vi gjestet «Partiterapi», 

podcasten til fylkestingsgruppa til Innlandet Arbeiderparti: Partiterapi har vært på besøk på 

Innovasjonssenteret i Ringebu og hatt en lettbeint prat med daglig leder i Midt-Gudbrandsdal 

Næringsforening, Birgitte Bay, om blant annet Gudbrandsdalen som merkevare, 

stedsutvikling som næringspolitisk virkemiddel og om viktigheten av å samarbeide på tvers av 

«tuer». Vi har skrevet kronikk i GD: «Hvordan blir Gudbrandsdalen en dal folk vil flytte til?» 

 

  

 

 

 
6 Dølen: En annerledes sommerjobb: -Overrasket over mangfoldet av bedrifter i Midtdalen 

https://www.gd.no/hvordan-blir-gudbrandsdalen-en-dal-folk-vil-flytte-til/o/5-18-1136872
https://www.dolen.no/nyheter/2020/09/17/En-annerledes-sommerjobb-Overrasket-over-mangfoldet-av-bedrifter-i-Midtdalen-22668800.ece?rs8394461613318536085&t=1
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Strategiarbeid – ny grunnmur for videreutvikling av MGNF 

 
I tillegg til daglig drift som beskrevet hittil, har MGNF i 2020 gjennomført et arbeid for å legge 

«grunnmuren» for videre utvikling v MGNF. Det startet med en intern SWOT-analyse gjennomført av 

styret og daglig leder, og fortsatte med en kartlegging sommeren/høsten 2020, der medlemmene ble 

spurt hva som var viktig for dem at vi jobbet med. Svarene ble sammenfattet og tatt med til Skåbu 

Fjellhotell i august, der styret og daglig leder tilbragte et døgn for å gå gjennom innspillene og stake 

ut kursen videre. Vi fikk senere bistand av Siv Høye i Timbr for å komme helt i mål i september. Det 

var også rundt disse tider vi nådde en milepæl med 150 medlemmer7. Resultatet av strategiarbeidet 

er vedlagt, og det er dette arbeidet vi bygger videre på i 2021.  

 

 
Faksimile: Dølen 11.09.20 

 
7 Dølen: Næringsforeninga har nå over 150 medlemmer.  

https://www.dolen.no/nyheter/2020/09/11/N%C3%A6ringsforeninga-har-n%C3%A5-over-150-medlemmer-Dette-er-godt-nytt-for-n%C3%A6ringslivet-i-en-usikker-tid-22648183.ece
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Kontakten med samfunnet rundt oss – våre kanaler 

 
Vi er åpne og inspirerer til engasjement, og jobber aktivt for å skape kultur for informasjonsdeling.  

I tillegg driver vi holdningsskapende arbeid, der det er naturlig å framsnakke hverandre og være 

rause med hverandre. Dette gjør vi i stor grad gjennom bruk av ulike sosiale kanaler. Her er en 

oversikt over våre plattformer og kanaler i 2020:  

• MinGudbrandsdal.no er MGNF sin nettside og søkemotor for lokale tjenester. Nettsiden skulle 

etter planen evalueres i 2020, men dette arbeidet ble utsatt til 2021. Siden hadde 12.380 besøk i 

2020.  

• Facebook-siden Midt-Gudbrandsdal Næringsforening er sammen med Instagram vår mest brukte 

kommunikasjonskanal. Facebook-siden har 1763 følgere. MGNF eier i tillegg en inaktiv facebook-

side som heter «Min Gudbrandsdal». Denne har ikke vært tatt i bruk i 2020, og vil i 2021 bli sett i 

sammenheng med evalueringen av nettsiden med samme navn. Facebook-gruppen for 

samkjøring, «Hematt i helga» som ble opprettet i 2019, har 1041 medlemmer. Det ble i 2020 

opprettet en lukket gruppe for MGNF-medlemmer; «Midt-Gudbrandsdal Næringforum». Denne 

har 145 medlemmer.    

• Instagram: Kontoen @mingudbrandsdal har 708 følgere.  

• LinkedIn: Siden Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har 27 følgere.  

 

Fortsatt drift og nøkkeltall  
 

Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for årsregnskapet. Regnskapsfører har 

vært Snøhetta Regnskap Sør-Fron AS ved Ann-Irene Stokke. Foreningen har hatt kontor på 

Innovasjonssenteret i Jernbanegata 4, 2630 Ringebu.  

 

Driftsinntektene i MGNF er på kr 1.049.844. Dette har ført til en økning på 67.924. Årsaken til 

økningen er medlemskontingenter hvor endringen fra i fjor er kr 149.104. Det er kommet til flere nye 

medlemmer i næringsforeningen.    

 

Årsresultatet viser et underskudd på kr 185.095. Underskuddet er kr 25.380 høyere enn i fjor. 

Hovedårsaken til økningen er kostnad i forbindelse med studieturen på kr 127.303 og leie av lokaler 

på kr 32.100. Underskuddet tærer på egenkapitalen, og det er styrets og daglig leders oppfatning at 

foreningen må ta nødvendige grep for å styre mot et økonomisk bærekraftig resultat.  

 

Tiltak som er iverksatt og som vil fortsette i 2021 inkluderer:  

• Revidering av samarbeidsavtaler for medlemmer i kontingentklasse 5 – mer enn 50 årsverk. 

• Jobbe for økt forståelse for foreningens rolle i Gudbrandsdalen og for å opprettholde 

offentlig medfinansiering.  

• Medlemskontingenten foreslås indeksregulert. 

• Medlemsrekruttering – i tillegg til å yte god medlemsservice for å beholde eksisterende 

medlemmer.  

• En av de viktigste satsingene i 2021 blir ansettelsen av en prosjektleder i 50 % stilling i ett år 

for å avlaste daglig leder med gjennomføring av disse tiltakene samt øvrige tiltak i 

handlingsplanen for 2021.  

 

https://www.mingudbrandsdal.no/lokale-tjenester
https://www.facebook.com/Midt-Gudbrandsdal-N%C3%A6ringsforening-268988583137326
https://www.facebook.com/groups/489462418516379
https://www.facebook.com/groups/247380636429563
https://www.instagram.com/mingudbrandsdal/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/24074907/admin/
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Foreningen avlegger regnskap i samsvar med regnskapslovens krav. Styret bekrefter at regnskapet 

for 2020 gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.  

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn 

ved utarbeidelsen av regnskapet. Det er 1 ansatt i MGNF. Det er ingen virksomhet som medfører 

belastning på ytre miljø. Styret er sammensatt av 2 kvinner og 4 menn. Det ble gjennomført 

likestillingstiltak i 2020, i form av vedtektsendring med følgende presisering om styrets 

sammensetning: Det skal etterstrebes å få en geografisk, kjønnsmessig og bransjemessig fordeling 

ved styresammensetningen. 

 

Vinstra 17.02.2021 

 

  

 

Per Henry Vassdokken    Morten Randen   Janne Kolås 

Styreleder     Styrets nestleder   Styremedlem 

 

 

Hege Anita Tveit   Jostein Tromsnes   Ole Jakob Grauphaugen 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem  

 

 

Birgitte Bay  

Daglig leder  


