
 

 

                 
 

AGENDA ÅRSMØTE NHO REISELIV INNLANDET 

20. MARS 2019 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med 

fullmakt 

3. Valg av møteleder og referent 

4. Valg av tilstedeværende driftsrepresentant som sammen 

med møteleder skal undertegne protokollen for årsmøtet. 

5. Årsberetning 

6. Revidert regnskap pr 31.12. 

7. Vedtektsendringer 

8. Innkomne saker 

9. Valg



 

 

 

      
 
     ÅRSBERETNING 2018 

 



 

 

1. TILLITSVALGTE 

Styret i 2018 
Styrets sammensetning i beretningsperioden: 
Bjarte Wigdel, Trysil leder 
Rune Haugen, Øyer nestleder 

                Karianne Rustad, Sjusjøen medlem 
                Kaja Idstad, Fagernes medlem 
                Merethe Sandum, Hamar varamedlem 
                Nina B. Caspari, Elverum varamedlem 
    Kari Liberg, Brumunddal, varamedlem 
                Linn AS Kristiansen/Elisabeth Winther, NHO Innlandet sekretær 
 

1.2   Valgkomitéen 
Roar Øien leder 
Berit B. Bredeli 
Mette L.Sveen 

1.3 Tillitsverv/representasjon innen NHO Reiseliv 
Marit Lien, Peer Gynt er styremedlem i NHO Reiseliv. 

1.4 Annen representasjon for NHO Reiseliv Innlandet i 2018 

Roar Øien representerer foreningen i styret for NHO Innlandet. 

Øyvind Frich leder innkjøpsutvalget i NHO Reiseliv Innkjøp. 

2. MEDLEMSMASSEN 
 

Den 1. januar 2018 var det 316 medlemsbedrifter i Hedmark og Oppland. 
Ved årets slutt var det 362 medlemmer. 

Innkjøpskjeden hadde 259 1/1-18 og 357 31/12- 18. 

Vi har hatt flere arrangement i samarbeid med regionskontoret og med Innkjøpskjedens 
partnere. Det har vært stort fokus på NHO Gründer, og mange medlemmer har kommet 
inn på det medlemsskapet. Vi har arrangert tre KIT akademikurs med stort hell. 
Vi har vært tilstede på flere næringstreff og messer. Selv arrangerte vi en messe på 
Lillehammer videregående i samarbeid med elevene på Reiseliv med studiekompetanse 
og Restaurant og matfag. Dette var en vellykket dag, og vi håper dette kan være et 
arrangement som kjøres annet hvert år.  

1.1
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3. FORHOLDET TIL NHO INNLANDET 

En større del av NHO Reiseliv sentralt sine saker samordnes med NHO Innlandet. Dette 
gjelder både i strategisk og i operativt arbeid. 

4. ADMINISTRASJON OG REVISJON 

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av NHO Innlandet i en 30 prosent stilling. Revisjon: 
PricewaterhouseCoopers AS (PWC) 

5. STYRETS ARBEID 

De mest aktuelle sakene forstyret og sekretariat i 2018 har vært 
 

• Synliggjøring av reiselivet 
• Månedens bedrift 
• Innkjøpsordningen 
• Medlemsbesøk 

 
- Innrapportering av tips har vært gjennomgått av styret på flere møter. 
Vi har vært veldig kritisk til forslaget og vi har kommet med innspill og kommentarer under 
høringsperioden til NHO Reiseliv sentralt for videre oppfølging. 
 
- Søndagsåpne butikker. 
NHO Reiseliv advarer mot enhver innstramming av reglene for søndagsåpent på turiststeder, 
og er samtidig positiv til oppmykingene som skisseres for resten av landet. NHO Reiseliv 
sentralt har sendt inn høringssvar på saken.  
 
- Statsbudsjettet 2019. 
Gjennomgang av NHO Reiseliv sine innspill til regjeringen om statsbudsjettet 2019. Ved 
innspill til ulike saker om medieutspill eller annet bes det gi tilbakemelding til administrasjonen 
om dette.  
 
- Utdanning og lærlinger  
Ivar Rokseth er Yrkesfag motivator ved Lillehammer videregående skole avdeling Service og 
Samferdsel/Restaurant og Matfag. Rokseth har orienterte styret om lærlingeordningen. Han 
kan gjerne kontaktes for ytterligere henvendelser, og besøker gjerne bedrifter som ønsker å 
være lærlingebedrift. 
   
 

 



 

 

Østlandske kokkemesterskap 

 
Østlandske kokkemesterskap ble arrangert i Sandefjord i oktober. NHO Reiseliv Innlandet 
støtter dette, og det arbeidet Frank Kjerland i lærlingekompaniet Innlandet har gjort. Dette er 
et mesterskap for å synliggjørefremtidens kokker, og er viktig å støtte for å markedsføre 
rekruttering til bransjen. 
 
 
Månedens bedrift 
 
I løpet av  2018 ble 3 reiselivsbedrifter kåret til månedens bedrift av NHO Innlandet. 
 
- Gomobu Fjellstue i mars 
- Skaslien i august 
- Fagernes Camping i september 

 
 
VI GRATULERER! 



 

 

Styret benytter anledningen til å takke de som på forskjellige vis har bidratt til foreningens 
arbeid i 2018. 
 

 
 

Mars 2019 
 
 

 
Bjarte Wigdel (s)                           Rune Haugen (s)                 Kaja Idstad (s) 
 
 
Merethe Sandum (s)                      Karianne Rustad (s)            Kari Liberg (s) 
 
Nina B. Caspari (s)  



 

 

 


