
 
 

Påskehilsen med informasjon fra  

det nye styret i nettverket  

Inn På Tunet Hedmark. 
 

 

Konstituering av styret 2015 

Styret ble konstituert på første styremøtet 23.mars: 

Leder:   Brita Lill Olastuen (Vestheim Gård/Åsnes) 

Nestleder:  Annett Dalsbø (Lekvollhagan Gård/Stange) 

Kasserer: Eva Hartviksen (Brennlia Gård/Ringsaker) 

Sekretær:  Elna Therece Mørch (Åsheim Ranch/Løten) 

Styremedlem:  Heidi Børresen (Søstun Gård/Eidskog) 

 

Vara: Anne Kirsten Stenberg (Røhne) og Grete Steigen 

 

Nettverkssamlinger / Landskonferanse i Rogaland 

Ett av nettverksmøte avholdes i forbindelse med årsmøtet neste år, det andre nettverksmøtet 

avholdes i forbindelse med landskonferansen i Rogaland 2. og 3. november. Det ble enstemmig 

vedtatt på årsmøtet at deltagere til landskonferansen skal få en godtgjørelse, samt få dekket 

deler av reisen og overnatting. Det legges også til rette for at representanter fra styret deltar 

på konferansen. Lyst og tid til å bli med på ei lærerik og sosial helg? Bli med da vel! Styret 

ønsker å legge til rette med et felles opplegg for denne helga, samt se på muligheten for 

samtidig å avholde et lokalt treff/møte, dersom det gis rom for dette i programmet. 

Er det noen som har noen forslag eller ønsker? Send dette til leder i styret innen 15.mai.  

 

Program for Landskonferansen formidles så snart den foreligger. Samtidig vil det bli gitt en 

frist for påmelding til et felles reiseopplegg  

https://www.facebook.com/InnPaaTunetHedmark  

https://innpaatunethedmark.wordpress.com/  

 

Stormøtet / Handlingsplan 

Styret har vedtatt at de sammen med prosjektleder for nettverket jobber for å bidra til tiltak og 
arrangement i forbindelse med Fylkesmannen i Hedmark sin handlingsplan for Inn på tunet. Vi ser 
det som viktig å koordinere ulike tiltak på fylkesbasis, men i tillegg vil det bli gjennomført møter og 
arrangementer også på lokalt/regionalt plan, hvor PL og styret vil samarbeide der det er naturlig.   

 

Forsikring / Godt tilbud fra Gjensidige 

Det jobbes med å få til et godt forsikringstilbud i Gjensidige for IPT medlemmer jmf info på 

årsmøtet. Mer informasjon kommer.  

 

https://www.facebook.com/InnPaaTunetHedmark
https://innpaatunethedmark.wordpress.com/


Skape synergieffekt / IPT-stand «Midt i matfatet» 

18.-20. september arrangeres det for andre gang Mat og Landbruksfestivalen «Midt i Matfatet» 

-Årets største matopplevelse i Innlandet med spennende aktiviteter for hele familien, med over  

10 000 besøkende i 2014!! Her mener vi i styret at IPT Hedmark har en unik mulighet til å 

markedsføre oss og ønsker derfor å bidra med en IPT stand (ute eller inne). Kom gjerne med 

kreative forslag til styret innen 15.mai.  

Det her kan bli gøy! Noen som kan tenke seg å være med på årets IPT stand? –samtidig vil dette 

kunne gi deg gode muligheter til å markedsføre DIN IPT gård og produkter! Meld deg på til 

styret innen 15.mai. 

 

Medlemskontingent / Kontaktinformasjon 

Minner samtidig på at medlemskontingenten må betales dersom medlemskapet skal opprettholdes 

og at det er fint om dere gir kasserer beskjed dersom dere endrer kontaktinformasjon slik at 

dette blir korrekt i systemet. 

 

Har du ikke mottatt faktura for medlemskontingent eller trenger en ny?  

-Ta kontakt med kasserer Eva Hartviksen. 

 

Videre arbeid for styret: 

- Arbeide frem gode arbeidsrutiner 

- Utarbeide skriftlige retningslinjer for håndheving av brudd §4-d 

- Utrede forskjellig alternativer til videre drift av nettverket 

- Organisere tur til landstreffet i Rogaland 

- Organisere IPT-stand «Midt i matfatet» 

- Videre arbeid med stormøte  

 

Har du en sak du ønsker at skal tas opp i styret? 

Kom gjerne med saker du ønsker skal tas opp i styret. Frist 6.april for innmelding av saker til 

neste styremøtet som avholdes 20.april. 

 

 

 Vi vil ønske deg og dine en riktig God Påske !  
Håper du kan nyte dager med sol og glede  

og hente energi til nye dager med utfordringer og muligheter.  

 

 

Hilsen styret i Inn på Tunet Hedmark 

Neste nyhetsbrev fra styret kommer i juni 


