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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 24. NOVEMBER 2020 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 
25 medlemmer deltok fordelt på 23 maskiner. 
Steffen Hellum holdt foredrag med tittelen «Næringsvirksomhet i koronaens tid». 
President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 
 
Hellum er engasjert innen Telia Phonero, eiendom i Gjøvik og Oslo, finans, bl.a. Næringsbanken, og 
lokalt næringsliv bl.a. Fahlstrøm AS med Hovdetoppen. 
 
Nå er vi inne i bølge nummer to av koronapandemien. Den er større enn bølge nummer én, men vi er 
bedre forberedt enn i vår.  
Bransjer påvirkes veldig forskjellig. Blant annet gjennom mobilsporing ser vi at folk reiser mindre enn 
normalt. Innen teletjenester har utenlandstrafikken sunket drastisk, men hjemmekontor, nettmøter 
og mobildatabruk har økt kraftig. En sideeffekt er at svindel også øker. I vår falt teleaksjene drastisk, 
men tok seg no opp igjen etterpå. 
En kuriositet er at også begravelsesbyråene har hatt dårlige tider. Det skyldes at dødeligheten har 
gått ned takket være generelle hygienetiltak. 
Oppussing, hyttebygging, eiendom har hatt et oppsving. Men på den annen side har entreprenører 
hatt problemer med å skaffe utenlandske arbeidere, så også de påvirkes av pandemien. 
Varehandelen har hatt en bra sommer. Det synes som at nedstengingen i vår har avstedkommet en 
boom i ettertid. Folk har brukt feriepengene sine i Norge. Det er en langsiktig trend at nettbasert 
varehandel øker, men økningen har fått en boom under koronatiden. 
Reiseliv har det vanskelig. Hoteller og serveringsbransjen gikk rett ned i mars, men hadde en bra 
sommer siden vi holdt oss innenlands. Med ny nedstengning blir det igjen smalhals. 
Flybransjen har det naturligvis ille, men bildet er blandet. Norwegian står på stupet, mens SAS-
aksjene øker. 
2020 pr nå har færre konkurser enn på tilsvarende tid foregående år. Folk har holdt seg i Norge, og 
kompensasjonsordninger har hjulpet. 
Et lokalt eksempel er Fahlstrøm, som mistet 90% omsetning da de stengte i mars. Samtidig var det tid 
for avgiftsinnbetalinger etter en god periode. De holdt seg så til dels flytende på takeaway, avtaler 
med gårdeier og bank. Statens kompensasjonsordning skulle bidra til å dekke faste kostnader, men 
fikk liten effekt. Takket være sommeren, og virksomheten på Hovdetoppen tok man igjen my av det 
tapte. Ikke minst konsertarrangementer bidro til det, men så kom oppbremsingen i oktober. Man må 
stenge tidligere om kvelden. Julebordsesongen ser det dårlig ut for. Og årets akevittfestival ble 
avlyst. Man satser på nytt med kvalitetsmusikk til sommeren, blant annet med KORK og CC-cowboys. 
Et annet lokalt eksempel er Næringsbanken, som åpnet i 2018. Det er en nisjebank som skal tjene 
landbruket og små og mellomstore bedrifter i første omgang i innlandet, og kanskje utvide etter 
hvert. En indikasjon på helsetilstanden i næringslivet er at den ikke har opplevd tap. Og banken har 
god kapitaldekning. 
Hellum avsluttet med at det er håp, og nå ser vi fram til at vi får vaksine. 
 
Roar Jacobsen holdt et et tankevekkende 3-minuttersinnlegg, der han trakk fram verdien av et 
egalitært samfunn der fornuft og etterrettelighet rår. 
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