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Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA) 
10. mars 2016 

Steinerskolen i Bærum 
 

 
23 medlemmer og 0 gjester til stede 
 
Cecilie Rom ønsker velkommen til årsmøte og presenterer kjernen, gartnere og 
arbeidsgrupper for nye andelshavere. Gjennomgang av program. Per fra Stabekk vgs 
holder presentasjon av samarbeidet med Øverland andelslandbruk.  
 
Stabekk vgs 
Drivhusprosjektet er aktuelt å samarbeide om såfremt det foreligger konkrete planer for 
prosjektet. Stabekk har mye utstyr på gården som vi får låne og leie og elevene deres får 
være med i vår dyrkning. 
Læreplaner for elever ved Stabekk vgs inneholder landbruk, friluftsliv og andre 
naturretta fag. Dyrehold er også inkludert i undervisningen og kan også være aktuelt å 
samarbeide om og da særlig sauehold. Hønsehus på Øverland blir nevnt av Rita, og Per 
mener at det også kan være av interesse. Det er også et forslag om storfe fra 
forsamlingen. Per forklarer at storfe er for store dyr for elevene å håndtere, men at 
sauehold kunne vært mer passende i et undervisningsopplegg.  
 
 
Sak 1: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive referatet 
 
Vedtak: 
Møteleder: Daglig leder i ØA, Karine Kjellberg Granli 
Referent: Ingrid Indergaard 
Til å underskrive referatet: Paul Bellini, Rita Amundsen  
 
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
 
Sak 3: Årsmelding 2015 
 
Kommentar til å bedre framstilling av utnyttelse av ressurser. 
Godkjent Årsmelding 2015. 
 
 
Sak 4: Regnskap 2015 
 
Karine gjennomgår resultat regnskapet og balanseregnskapet.  
Regnskapet for 2015 ble godkjent. 
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Sak 5: Visjonsdokumentet 
 
Cecilie presenterer visjonsdokumentet 2016-2026. Dokumentet skal revideres hvert 
femte år. Kurt, Gro, Jolien, Cecilie og Karine har arbeidet med teksten. Dokumentet er et 
styringsdokument for å gi andelshaverne innsyn i arbeidet ved gården.  
Hovedvisjonene presenteres uten innvendinger.  
 
Konkrete mål for 1, 5 og 10 år presenteres.  
Eike (andelshaver) med spørsmål om det kan være aktuelt å inkludere sosiale 
engasjement sterkere på gården med større grupper i andelslandbrukets mål.  
 
Visjonsdokumentet ble godkjent. 
 
 
Sak 6: Andeler for det sosiale engasjementet 
 
Jolien kommenterer sosiale engasjement som mindre egna som et mål i 
visjonsdokumentet, ettersom det må ta lengre tid for andelshavere i felleskap å finne 
hvilke saker man skal inkludere som mål i et andelslandbruk.  
 
Cecilie presenterer prosjektet der en gutt med støttekontaktsom har vært en del av et 
sosialt engasjement ved gården. Dette engasjementet kommer ikke til å fortsette 
ettersom han dessverre gikk bort i år. Men erfaringene fra engasjementet har vært 
positive og særlig for gutten som hadde store fremskritt i sin progresjon under 
engasjementet på Øverland.  
 
Cecilie presenterer kjernens ønsker om å få 3 gjesteandeler i 2016 sesongen til å bruke 
på lignende sosiale engasjement. Det diskuteres om det er nødvendig at disse skal hoppe 
over venteliste.  
Diskusjon om man skal bruke begrepet gjesteandel eller vanlig andel. Fordel med 
gjesteandel siden den poengterer at den er kortvarig (1 år).  
Spørsmål om hva en økning av totalt antall andelshavere vil bety for andelshaverne 
enkeltvis eller driften i andelslandbruket.  
Det er ulik oppfatning i forsamlingen om nødvendigheten av at andelslandbruket skal 
drive med sosiale engasjement.   
Spørsmål om kjernen vil inkludere andelshavere i bestemmelser tilknyttet de ulike 
prosjektene.  
Gjestandelene kommer i tillegg til de 340 betalende og de 6 gratis andelene. Økningen er 
ikke en ordinær utvidelse av antall andelshavere. 
 
Forslag å stemme over 
 
Forslag 1: Øverland Andelslandbruk åpner opp for inntil 3 gjesteandeler i 2016-
sesongen ut ifra premissene i saksframlegget og at kjernegruppen får full tillit til å 
håndtere gjesteandelene. 15 stemmer for.  
 
Forslag 2: Øverland Andelslandbruk åpner opp for inntil 3 gratis gjesteandeler i 2016-
sesongen ut ifra premissene i saksframlegget og at kjernegruppen får full tillit til å 
håndtere gjesteandelene. 6 stemmer for   
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Forslag 1 vedtatt med 15 stemmer. 
 
 
Sak 7: Budsjett for 2016 
 
Økning i gartnertimer. 
Ønske om flere gartnertimer i budsjettet for å dekke inn arbeidsbehov på gården. 
Forslag til økte utgifter til gartnertimer diskuteres. 
 
Økningen innebærer gartner for å ta en del av oppalet ved gården selv (50 timer). 
Diskusjon om hvorfor gartneren vil satse på oppal når innkjøpte stiklinger har fungert så 
bra til nå. Utvikling og læring er i tråd med visjonsdokumentet og kan også innebære å 
utvikle eget oppal. Lønnskostnadene diskuteres. Det kommer frem at lønnen er lav, og at 
risikoen ved å miste faglig sterk arbeidskraft er stor for andelslandbruket.  
Arbeidsformen må avklares før en lønnsforhandling kan gjøres. Årslønn nevnes som en 
mulighet fremfor timer. Jolien mener at andelslandbruket på Øverland betaler lavere i 
lønn enn de fleste andre andelslandbruk i Norge. Og poengterer at denne diskusjonen 
går i flere andelslandbruk i Norge og at det må ordnes en god løsning også på Øverland. 
 
Driftsrelatert inntekt er fra omvisninger ved gården. Midler som går til 
andelslandbruket.  
 
Forslag å stemme over:  
 
Forslag 1: Budsjett for 2016 godkjennes. 3 stemmer for. 
 
Forslag 2:  
Budsjettet for 2016 godkjennes men medlemskontingenten økes til NOK 3000,-. Der 
økningen utelukkende blir disponert av kjernen til utvikling av arbeid- og lønnsforhold. 
13 stemmer for. 
 
Forslag 3   
Budsjettet for 2016 godkjennes men medlemskontingenten økes til NOK 2800,-. Der 
økningen utelukkende blir disponert av kjernen til utvikling av arbeid- og lønnsforhold. 
7 stemmer for. 
 
Forslag 2 godkjennes med 13 stemmer. 
 
 
Sak 8: Dyrkingsplan 2016 
 
Nye slag i år er rosenkål og sellerirot. Vekstskiftet presenteres. Belgvekster skal få fokus 
i lys av FN`s fokusår på belgvekster, og et felt blir satt av til dette formålet.  
 
Det blir spurt om gartner og ansatte har rutiner for å sjekke kvalitetsmål på avling hvert 
år og endrer dyrkningen etter de erfaringene de måtte få. Dette ønskes også inn i 
årsmelding slik at andelshavere får innblikk i driften.  
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Innspill om for store mengder poteter i fjor. Jordkjelleren blir diskutert. Spørsmål om 
hvem som har myndighet til å bestemme over rydding og regler for jordkjelleren. 
Annette etterlyser en holdningsendring der alle skal lære å ta ansvar i sortering og 
beslutte kasting av innhøstede grønnsaker som er råtne.  
 
Diskusjon om opal skal foregå på Øverland, eller at ferdige stiklinger kjøpes som 
tidligere, fortsetter.  
 
Dyrkingsplan 2016 blir godkjent, med ønske om at gartner, kjernen og ressursgruppen 
arbeider mot å bedre kvalitetssikring og utvikling av dyrkningen.  
Dette skal legges frem på vintermøte 2017. Årsmøtet oppfordrer gartner, kjernen og 
ressursgruppen til å hente inn hjelp fra andelshavere til å presentere dette.  
 
 
Sak 9: Vedtektsendringer 
 
Vedtak 9a): 
 
Endring i tredje og fjerde setning i første avsnitt, Styre, i § 6 i Vedtekter for Øverland 
Andelslandbruk:  
 
«Styre 
Virksomheten ledes av et styre, og forpliktes av underskrift av styreleder og ett 
styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet. Det skal 
bestå av leder og minst to, maks fire styremedlemmer og en vara. Valgperioden er ett år 
for styreleder, to år for styremedlemmer og ett år for vara. Styret forbereder årsmøtet, 
forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret fører protokoll fra 
sine møter. Styret kan meddele prokura.»  
 
Vedtak 9b): 
 
Endring i første setning i tredje avsnitt, Årsmøtet, i §6 i Vedtekter for Øverland 
Andelslandbruk: 
 
«Årsmøtet er virksomhetens øverste myndighet, og avholdes årlig innen 15. mars» 
 
 
Sak 10: Valg av leder, medlemmer til kjernegruppen, revisor og valgkomité 
 
Valgkomitéen bestod av Rita Amundsen, Veronica Samycia og Kurt Oppdøl 
 
Valgkomitéens innstilling ble vedtatt, og følgende ble valgt: 
 
Leder av kjernegruppen: Cecilie Rom (fortsetter i 1 år) 
 
Medlemmer av kjernegruppen:  
Annette Dyvi (ny, 2 år)  
Paul Bellini (ny, 2 år) 
Vilde Vegem (fortsetter i 1 år; også redaktør av Rapidbladet) 
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Ingrid Indergaard (fortsetter i 1 år) 
Varamedlem: Simon Drooger (ny for ett år) 
 
Revisor:  Tom Rysstad 
 
Valgkomité: 
Rita Amundsen (fortsetter) 
Veronica Samycia (fortsetter) 
Kurt Oppdøl (fortsetter) 
 
 
 
      

Ingrid Indergaard 
     Referent 
 
 
Referat godkjent av: 
 
 
 
 
 
Rita Amundsen                Paul Bellini  


