
 

Inn på Tunet Hedmark Nyhetsbrev nr.2-2010 

 

 

Styret består i året 2010 av disse: 
 

Leder: Stig Harald Trygstad tlf.986 01320 e-post; stig.harald@villmarksgaard.no 
 
Styremedlem: Jarle Krogsrud tlf.907 33314 e-post; hil-krog@online.no 
 
Styremedlem: Margrethe Bjørnstad Furuli tlf.472 71022 e-post; margrethebjfuruli@hotmail.com 
 
Styremedlem: Ingunn Sigstad Moen tlf.950 49637 e-post; insimo@online.no 
 
Styremedlem: Ketil Grønnerud tlf.951 19979 e-post; ketil@gronnerud.com 
 
Vararepresentanter: Cathrine Gjems Krogstad og Arne Borud  
 
Representant fra Fylkesmannen: Anne Pauline Skjelkvåle tlf.62 55 12 37 e-post; aps@fmhe.no 

Årsmøtet vedtok en arbeidsplan for styret i 2010; 
Styret skal arrangere en studietur for sine medlemmer, ha to regionssamlinger i løpet av året (nord, 
midt- og sør), og jobbe med å få til en prosjektleder for Inn på tunet Hedmark. I tillegg skal styret 
markedsføre nettverket gjennom nyhetsbrev, informasjonsfolder og gjennom deltagelse på møter, 
seminarer, media og gjennom egen nettside. Se http://www.innpaatunethedmark.no/. 
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Nytt fra styret: 
 

Prosjektleder i Inn på tunet Hedmark; 
Søknadsfristen til prosjektlederstillingen var 15. september, og vi fikk inn 14 søknader. Vi har nedsatt 

et ansettelsesutvalg på 3 personer; et medlem av IPTH, et styremedlem, og en representant fra 

Fylkesmannen Hedmark. 

Ansettelsesutvalget er godt i gang med arbeidet, og vi håper å ha besatt stillingen innen 1 november. 

Prosjektlederen skal jobbe med å drive nettverket fremover, og får bl.a. disse arbeidsoppgavene: 

Etablere og bygge kontaktnett mot alle relevante kommunale etater, og være en selger av de 

tjenester våre medlemmer kan tilby. Videreutvikle, administrere og vedlikeholde vår nettside, og 

være kontaktpunkt for nettverket. Møte alle tilbydere og delta på relevante møter/samlinger, og 

være pådriver i forhold til media. Dette er en selvstendig stilling, med krevende og allsidige  

arbeidsoppgaver 

Søknaden er et spleiselag mellom Inn på tunet Hedmark i form av egeninnsats fra medlemmene (les: 

styret), samt et tilskudd på til sammen 1,1 mill fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hedmark. 

Vi gleder oss til at prosjektlederen er i gang! 

 

Regionsamling høsten 2010; 
På forrige styremøte vedtok styret å samle høstens regionmøte til et felles møte for alle tre 

regionene. Dette for å kunne presentere den nyansatte prosjektlederen for alle våre medlemmer. 

Denne regionsamlingen blir på Statens Hus fredag 19.november, og det vil bli julebord for alle våre 

medlemmer etterpå. Hold av datoen! Det vil komme invitasjon senere med mer informasjon og 

klokkeslett. 

 

Studietur; 
På årsmøte vedtok medlemmene i vårt nettverk at vi skulle arrangere en studietur denne høsten. 

Denne turen vil foregå i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark og Skogsstyrelsen i Sverige 

gjennom et Interreg. - prosjekt og turen går til Akershus fylke onsdag 10. og torsdag 11.november.          

Vi håper flest mulig har anledning til å bli med og treffe andre tilbydere og hente inspirasjon! Alle 

medlemmer av Inn på tunet Hedmark vil får tilsendt invitasjon med program for turen i posten. 

 

Kompetanseprogram for nye Inn på tunet – tilbydere i Hedmark; 
Blir arrangert Onsdag 24.11.10 kl.10-17 på Statens Hus Hamar og er for de som jobber med Inn 

på tunet og ikke er medlemmer i nettverket eller for dere som ønsker å starte opp med Inn på 

tunet. Vi ønsker at flere tilbydere skal delta i nettverket og Innovasjon Norge og Fylkesmannen i 

Hedmark vil tilby et kompetanseprogram.  De mener at nettverket er en viktig bidragsyter til å heve 

kvaliteten på tilbudene, samtidig som de ønsker å heve kompetansen hos den enkelte tilbyder på 

salg, markedsføring og kvalitetssikring. Dette vil derfor bli tema på samlingen.  



 

Inn på tunet – løftet 2010-2012: 
For informasjon om Inn på tunet – løftet 2010-2012 i Hedmark se:  

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5392&amid=3287313 

Vi gratulerer kommunene Tolga og Os som Inn på tunet – løft kommuner i 2010 i Hedmark, og 

minner om at det er ny søknadsfrist for 1.februar 2011. Dette gir nye muligheter for andre 

kommuner i Hedmark til å være med å jobbe frem mer Inn på tunet i sin egen kommune. 

 

Nasjonal Inn på tunet – konferanse på Hamar 7-8.juni 2011: 
Neste års nasjonale konferanse om Inn på tunet skal arrangeres på Hamar! Så sett av datoene 

allerede nå, og gled dere til en konferanse med mye god Inn på tunet – inspirasjon! 

 

Vi ønsker dere alle en fin høst, og gleder oss til å treffe dere medlemmer på 

alle høstens arrangement! Husk nettverket er hva vi medlemmer gjør det 

til!  
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen styret Inn på Tunet Hedmark 

Stig Harald, Jarle, Margrethe, Ketil, Anne Pauline og Ingunn 
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