
Årsmelding for Mjuklia 2007
Mjuklistyret
I løpet av 2007 var det store utskiftinger i styret.
Eivind Flå, Tora Husan og Johan Jensen gikk ut og Leiv Elvestad og Eivind Nygård kom inn. 
Styreformann Sivert Løvseth og Magnus Nakken ble med videre.
 
I 2007 ble det gjort en endring fra at Regionstevnet som valgte styret til at det Regionstyret 
valgte Mjuklistyret. 
 
Staben på Mjuklia
I 2007 hadde man en stabil stab. Det var ingen endringer fra siste del av 2006. Det har vært 
lite sykefravær og generellt har det vært god trivsel i arbeidet. Flere har fått utføre nye 
arbeidsoppgaver. Det er med på å øke trivselen ved å få en mer variert arbeidsdag, samtidig 
som at driften er mindre særbar hvis noen skulle være borte eller syke en periode.
 
Frivillig stab
Ca 50 forskjellige personer har enten vært med å gjøre praktisk dugnad eller gitt naturalier til 
Mjuklia i 2007. Denne delen av Mjuklistaben var helt avgjørende for den positive utviklingen 
av driften en hadde foregående år.
 
Støttespillere
I 2007 vil vi trekke frem Innovasjon Norge som gav oss gratis rådgiving, av Jan Bredeveien 
gjennom FRAM-utviklingsprogram. I samarbeid med dem kom vi frem til forholdsvis 
nøyaktige kalkyler for Mjuklia sin generelle drift og for de enkelte typer arrangement. Pr 2007 
koster det ca 4.500,- kr pr dag å drifte Mjuklia, inkludert de fast ansatte staben. I tillegg 
kommer den timebaserte arbeidskraften og råvareressursene. Sammen kom vi frem til en 
priorieringsliste for hvilke ting en skulle ta tak i for å styrke Mjuklias drift.
1. ptk på lista var priser/prissetting.
Etter analysene som var gjort var, Mjuklistyret med å bestemme prisendringer.
Fra 22/8-07 ble alle priser på alle nye arrangement satt opp med 10%.
Fra 1/1-08 skulle alle priser justeres opp ca 15%, ut fra prisnivået før 22/8-07.
 
Økonomi
Det foreløpige årsresultatet viser et underskudd på ca 85.000,-. I dette resultatet er det den 
ordinære driften og de ordinære gavene som er inkludert. Mjuklispleis og andre tilskudd er 
utelukket. Resultatet er ca 115.000,- bedre en budsjettert og det gleder vi oss over. Dette 
skyldes i hovedsak prisjusteringer, mer ordinære gaver en budsjettert og redusert varekostnad.
 
Program
Antall arrangement har økt både når det gjelder helge- og dagsarrangement. Det er fortsatt den 
norske kirke som har flest av helgene på Mjuklia og Rennebu kommune er den klart største på 
kurs. Mjuklia får veldige gode tilbakemeldinger på lokaler og matserveringen.
 
Byggninger
Det er gjort mye restaureringsarbeid på mange rom, men hovedprosjektet har vært å bygge 
nytt tak over ”blågangen”. Arbeidet har gått bra og en har blitt vernet fra ulykker.
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