
Nyhetsbrev 1 -  2014 Inn på tunet Hedmark 

 

Årsmøte: 

 

 

I mars avviklet vi førstehjelpskurs og årsmøte på Valmsnes gård i Åmot. Ni  

personer deltok på førstehjelpskurset og 11medlemmer var tilstede på årsmøte.  

Vedlagt følger årsmøteprotokoll og nye vedtekter, vedtektene er også å finne  

på våre nettsider. 

På årsmøtet startet vi en viktig prosess med ETIKK. Vi i styret vil ha det  

som tema på hvert møte framover, og oppfordrer alle medlemmer til å være  

bevisste på, og tenke igjennom hva etisk arbeid vil si i praksis for sin  

virksomhet. Det nye punktet i vedtektene som omhandler etikk vil være viktig  

å evaluere fram mot neste årsmøte. 

- Må det til noen tilpasninger? 

- Er retningslinjene dekkende for de mest åpenbare risikoområdene vi  

opplever? 

 

Ny nettverkssamling: 

Det blir ny nettverkssamling 31. oktober og 1. november, sett av datoene.  

Her er noen forslag til tema:  

* etikk igjen og kvalitetssikring 

* offentlige anskaffelser, Doffin 

* kommunikasjon mellom tilbyder og kjøper, tilpasse seg markedet 

* samarbeidsformer mellom tilbydere 

* nettverk og nettverksroller 

* evt. facebook igjen 



Har du andre forslag ? gi beskjed til styret  

 

Velkommen nye medlemmer! 

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen i nettverket! Ta kontakt med  

prosjektleder eller en i styret hvis dere har spørsmål, så hjelper vi gjerne  

til. Det er viktig at vi i nettverket kan bruke hverandres kompetanse, og vi  

medlemmer har etter hvert bred kunnskap på mange felt. Prosjektleder har god  

oversikt over dette og kan henvise videre. 

 

 

Fra prosjektleder (PL) 
 

De første månedene i 2014 har prosjektleder blant annet jobbet med tilbydere  

og NAV i Kongsvinger. Vi har avviklet ett møte, hvor seks tilbydere var til  

stede, sammen men en stor gjeng med NAV-ansatte. NAV i Kongsvinger er  

pilotkontor for en ny organisering innen NAV, ergo er det viktig at vi er  

på banen og synliggjør muligheter med Inn på tunet her, slik at det også kan  

få ringvirkninger i resten av fylket og landet for øvrig. Her jobbes det  

videre. 

 

I Ringsaker har vi hatt to møter, hvor blant annet samarbeid mellom  

tilbydere har vært tema. Her er vi også i gang med å gå videre til møter med  

kjøpergrupper. 

 

Ellers jobber PL med å presse på slik at regionalt bygdeutviklingsprogram  

skal bli fra ord til handling. Fylkesmannens Anne Pauline Skjelkvåle og PL  

med mer skal på studietur for blant annet å se på et drop-out prosjekt, som  

vi ønsker å se nærmere på her i Hedmark også. 

 

I mai skal Høgskolen i Hedmark avholde en konferanse om Grønn omsorg. Her  

vil det komme fram hva forskere har funnet ut om bruk av Inn på tunet. Vi  

fikk en liten smakebit av dette på et møte på Ullern gård i fjor vinter, og  

dette blir nok musikk i ørene for Inn på tunet-ører. PL oppfordrer alle til  

å hjelpe til å markedsføre dette for kjøpergrupper, her får vi trolig solid  

gratis markedsføring for Inn på tunet, og det av et forskermiljø.  

Fylkesmannen og PL har planer om en stand på arrangementet, dere får nærmere  

info, men ta med ditt eget markedsføringsmateriell, så finner vi nok helt  

sikkert plass til dette. 

 

Facebook: 

Vi har nådd over 600 likere på facebooksiden vår, det er veldig bra jobba av  

dere medlemmer, fortsett å verv. Stadig flere får opp øynene for hvilken  

gratis markedskanal dette er, og da er det morsomt at vi nå har etablert oss  

så solid gjennom en lengre tid allerede. Eks. på årsmøte til Hedmark  

bondelag så hadde leder Einar Myki med facebook som et tema i sin ledertale.  

Jeg har også vurdert å etablere en Instagram-konto for nettverket, men har  

foreløpig holdt det til Facebook, da det tross alt tar litt tid å røkte  

disse kanalene. Dette er noe nettverket kan vurdere på et senere tidspunkt  

også. 

 



Nettsiden: 

Har du gode historier fra din gård som vi kan fortelle på vår nettside og  

facebookside, så tips meg. Eks. utstilling på Ullern gård som nylig ble lagt  

ut på facebook, et annet eks. Ruth som gjerne vil tilbake til tunet hos  

Randi, som er en historie som både ble laget for vår nettside og også lagt  

til Matmerks nettside. Alle gode drypp med Inn på tunet-merkenavnet er  

viktig markedsføring ut på sosiale medier. Makta ligger ikke bare hos  

redaksjonene lenger. 

 

Gi PL innspill! 

Har du tanker og ideer som nettverket bør vite om, ta kontakt med PL, sammen  

blir vi sterke!  Anette Strand Sletmoen, PL       

 

 

PL og styret ønsker alle en riktig  

God påske! 

 

 

 

 

 

 



 


