
 

 

Avtale om eierskap av G-Rosa 
 

Dette er en avtale om eierskapet og forvaltningen av G-Rosa (Gudbrandsdalsrosa). 

Avtalen er inngått mellom Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) og 

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) 

 

1. Eierskapet til G-Rosa 

G-Rosa, i sin opprinnelige form, eies og forvaltes av Regionrådet for Midt-

Gudbrandsdal.  

 

En enklere utgave av G-Rosa i fargen xxxx eies av Midt-Gudbrandsdal 

Næringsforening (MGNF). Bruk og retningslinjer forvaltes av MGNF.  

 

En enklere utgave av G-Rosa i fargen xxxx eies av Regionrådet for Midt-

Gudbrandsdal (RMG). Bruk og retningslinjer forvaltes av RMG.  

 

2. Forvaltning av G-Rosa 

G-Rosa eies av RMG og det opprettes et merkevareforum som forvalter 

bruken av G-Rosa.  

 

3. Merkevareforumet 

Merkevareforumet er underlagt RMG.  

Merkevareforumet har et selvstendig og definert ansvar for forvaltningen av G-

Rosa.  

 

Merkevareforumets hovedoppgave er å ivareta og utvikle merkevaren og dens 

merkevarekrav. De skal også styre bruken av G-Rosa og ha det overordnede 

ansvar for markedsføring og profilering.  

 

Merkevareforumet skal vurdere, godkjenne eller avslå søknader om bruk av 

G-Rosa etter gjeldende målsetninger og retningslinjer og etter kriterier som er 

fastsatt i Varemerkeavtalen for G-Rosa.  

 

Merkevareforumet skal kunne inndra bruk av G-Rosa dersom ikke kriterier for 

bruk blir oppfylt.  

 

Merkevareforumet skal være sammensatt slik:  

1 administrativ representant fra Nord-Fron kommune 

1 administrativ representant fra Ringebu kommune 

1 administrativ representant fra Sør-Fron kommune 

1 representant fra MGNF 

1 administrativ representant fra Gudbrandsdalsvegen  

Daglig leder i RMG 



 

 

Forumet har mulighet til å velge inn en ekstern fagperson.  

 

4. Retningslinjer for bruk av G-Rosa i merkevarebygging av 

Gudbrandsdalen 

Retningslinjer for bruk av G-Rosa i merkevarebygging av Gudbrandsdalen 

utformes av partene som har undertegnet denne avtalen i felleskap og vedtas 

av disse ved alminnelig flertall. RMG har som eier av den originale G-Rosa 

dobbelt stemme ved avstemninger.  

 

Retningslinjene revideres ved behov og ønske om revidering kan fremmes av 

en av de undertegnede partene.  

 

Vedtatte retningslinjer legges ved denne avtalen.  

 

5. Registrert varemerke 

Den originale G-rosa er registrert varemerke nummer: xxxxxx.  

G-Rosa som eies av MGNF er registrert varemerke nummer: xxxxxx. 

Fargekode: xxxxx.  

G-Rosa som eies av RMG er registrert varemerke nummer: xxxxx. Fargekode: 

xxxxx. 

 

6. Undertegnet 

Denne avtalen er undertegnet i 2 likelydende eksemplarer hvorav partene har 

et eksemplar hver.  

En kopi av undertegnet avtale er sendt til henholdsvis merkevareforumet, 

Nord-Fron kommune, Ringebu kommune og Sør-Fron kommune. 

 

 

Sted/dato………………………………………… 

 

 

………………………………………...                      ………………………………………... 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal                     Midt-Gudbrandsdal Næringsforening 

Org.nr.:                                                                 Org.nr.: 

 


