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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 7.03.2017 

37 personer, bestående av klubbmedlemmer, noen fra naboklubbene, samt tre uten tilknytning til 

klubbene, nemlig Linda Ljungquist, Asbjørn Rian og Lise Sandberg fant veien til møtet vårt.  

Presidenten ønsket velkommen, og Roar Struck holdt engasjert tre-minutter om biobrennstoff. 

Regionsdirektør i NHO, Åge Skinstad holdt et interessant foredrag om organisasjonen. Undertittelen var 

”Endringsevne og samarbeid” 

Inger Rian presenterte Åge Skinstad – hans 14 år i næringslivet her, og ikke minst hans tid som 
langrennssjef i Norges Skiforbund til nå i NHO-sammenheng som NHO-direktør. 
 
Organisasjonen omfattet 2070 bedrifter i Hedmark og Oppland, av hvilke 65% hadde mindre enn 10 

ansatte, og hele 80% mindre enn 20. 

Han understreket hvordan næringslivet fungerte som verdiskaper, og hvor viktig viljen til å endre var om 

man skulle kunne forandre situasjoner til det bedre. Samtidig belyste han at mange fant  det beroligende 

å leve etter regelen ” du vet hva du har, men ikke hva du får”.  De som var villige til å forsøke nye ting, 

ville derfor ikke nødvendigvis automatisk vinne noen populæritetskonkurranse. Tilfredshet med tingenes 

tilstand kunne nok være komfortabelt, men det var også en garanti for at konkurrenter med sans for 

stadig nyutvikling ville ta markedet fra deg.  Ting skjer stadig raskere, påsto Skinstad, og nevnte som et 

eksempel at det tok telefonen  75 år på å oppnå 50 millioner brukere, mens dataspillet ”Angrybirds” 

oppnådde det samme på 35 dager! 

Skinstad skrøt uhemmet av lokal kompetanse, og opplyste at stadig flere bedrifter flagget tilbake til 

innlandet fra steder som Kina og Polen. Han påpekte det miljøvennlige i dette, i og med at en mengde 

frakt med tilhørende forurensning ble unødvendig i denne sammenheng. Dette var ikke et tegn på usunn 

nasjonalisme, da han også understreket hvor avhengige vi er av utenlandsk arbeidskraft og ekspertise. 

Skinstad avsluttet med å gi oss noen gode råd: Gi underordnede frihet til å ta ansvar, heller enn å påføre 

dem ansvar. La folk drømme om ting de kan strekke seg etter, selv om det akkurat der og da synes lite 

realistisk. La dem gjøre disse drømmene kjente og synlige.  I forsøket på å realisere drømmene, prioriter 

tre ting, da prioritet fire og fem vil redusere de tre første sine sjanser til å gjennomføres. Skap 

begeistring. Tør å spørre de yngre. Du må ikke nødvendigvis la dem overta, for erfaring er viktig, men ta 

dem med på råd. Bring jenter inn i bransjer som ikke i utgangspunktet virker feminine, da jenter i de 

fleste studier viser seg guttene overlegne. Samarbeid med annerledes tenkende, og bransjer som ikke 



ved første øyekast synes å ha alt felles med ditt eget foretak. Ikke lag et fiendebilde av folk som stiller 

spørsmål ved etablerte rutiner. La dem komme med konstruktive forslag. 

Åge Skinstad ble takket og ”belønnet” av Presidenten, som deretter ønsket alle vel hjem. Siden det var 

første tirsdag i måneden, fant noen det opportunt å søke sosialt fellesskap på PI etter møtet. 

 

Odd M Lundby 

Husk torskeaften 14. mars. Har du meldt deg på? 


