
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 11.05.2016 

Stabburet kl 18-21.00 

Tilstede: Cecilie, Anette, Paul, Simon, Kurt (fra kl 20) og Karine (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord Snakket litt om andelslandbruket på Wøyen som er i oppstartsfasen.   

Dyrking Går ganske bra fordi det har vært tørt og sol. Har kjøpt ny jordfres med steinnedlegger. Det gjør 
at vi får mye finere såbed. Den nye såmaskinen fungerer bra. Satt tidligpotet 200kg, 
bondebønner, gul løk og halvparten av rød løken. Gartnerne skal ha korte ukemøter på en fast 
dag for å oppdatere hverandre. 

  

Representantskapsmøte 
NV 

08.0616 på Hellerud. Karine deltar.   

Kontrakt og møte med 
NV 

Utarbeide et utkast til ny kontrakt. Involvere fagavdelingen i NV også ikke bare eiendom. Ha et 
eget møte med dette. Håpet er å få til et møte med den nye eiendomssjefen før sommerferien. 

Karine/Cecilie  

Utbygging nedenfor 
barnehagen 

Cecilie undersøker.  
Involvere andre medlemsorganisasjoner: Bondelaget, Småbrukarlaget osv. 

Cecilie  

Årsmøte Årsmøtet la på andelsprisen. Dette blottlegger en svakhet fordi det er de få som møter opp som 
får mye makt. Barnefamiliene er nok for eksempel litt underrepresentert. Tenke på tidspunkt. 
Øke dugnadstimer til 9 timer og si at 3 av dem er for årsmøte? Neste møte. 

  

Frukthage Arrangere møte om hagejordet til august.  Karine  

Ansettelse Cecilie har snakket med Marte i Oikos om ansettelser. Oikos har fått en del prosjektmidler. Syns 
det er litt urettferdig at det er vi som skal finansiere løsninger ved bruk av andelshavernes 
penger. Dette temaet skal tas opp på Nettverkssamlingen. 

 
Karine 

 

Gjesteandeler Alle tre gjesteandelene er fylt opp. 
Gjenstår å få kontakt med Zindy Roka for å få meldt inn familien fra Balkan. 

Karine   

Filmprosjekt Høstingsfilmer. Kjernegruppen støtter at det lages høstefilmer med støtte fra Oikos. To 
andelshaverbarn lager filmene og får betalt. Revisoren og filmmaker Tom kvalitetssikrer. 

Cecilie  

Oppdrag med utspring i 
Øverland 

Flere som tar oppdrag og reiser rundt og snakker om andelslandbruk og Øverland. Naturlig at en 
del av inntekten går til andelslaget. Cecilie lager et utkast, eller føyer til de retningslinjene vi 
allerede har. Karine sender over de to versjonene av retningslinjer for kjernegruppens arbeid der 

Cecilie 
 
Karine 
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dette er omtalt 

Rydde i retningslinjer 
linker i 
visjonsdokumentet 

Rydde i retningslinjer osv blir en oppgave for kjernen dette året. 
Karine og Cecilie tar noen møter der de ser på dokumenter og lager linker 

Cecilie og Karine  

Dyrehold Finne ut hva vi kan gjøre. Hvor mye det koster å gjennomføre. Forslag er å besøke gårder som 
driver med det. Kjernegruppen er positiv til at Kurt bruker tid til dette.  

Kurt/Paul  

Nettside Karine får opplæring av Håkon eller Ingrid for redigering av hjemmesiden Karine  

Påmelding Kort status : 340 andeler 
Voksne : 320 
Ungdom : 40 
Barn : 119 
Total medlemmer inkl kjernen : 483 
Ny andel : 70 

  

Svar til Oikos Vi mener at vi ikke er modne for å være en egen organisasjon. Syns vi bør forbli under en 
organisasjon. Oikos har gjort og gjør en fremragende jobb. Vi foreslår at Norges Vel også bør 
koples inn igjen. Dele ansvaret, være prosjektpartner. Vil være en fordel å være forankret i to 
organisasjoner med mye kompetanse på andelslandbruk. Bakgrunnen er at NV var de som 
innførte og etablerte andelslandbruk i Norge. 

  

Jubileumshelg Komiteen har møter. Ikke så mye tilbakemelding. Programmet begynner å ta form. Satser på ca 
100 til middagen på fredag. Middagen bli i telt på hagejordet.  Det er meningen at Dugurd skal 
stå for maten. Per deltager vil det koste kr 300,-. Kjernen syns at det kanskje er litt dyrt. Fint om 
gruppa kan ta en runde til på det. Hva skal Oikos betale for? Middagen kan ikke sponse resten av 
helgen. Få avklart dette snart for nå ligger prisene ute sammen med påmeldingen.  
Forslag fra kjernegruppen er at barn også er velkommen. Barna er også andelshavere. La det 
være opp til foreldrene om de skal være med. Være tydelige når det kommuniseres hva slags 
fest det legges opp til; taler, tre retter, musikkinnslag.  
De som melder seg på kurs må betale det det koster for kurset. Ønsker å ha barnekurs/grupper. 
Parallelle sesjoner. Samling lørdag kveld kl 18 med felles suppe. 
Lokaler:  

- Stabekk sitt rom. Karine spør. 

 
 
 
 
Annette 
 
 
Karine 
Karine 
Annette 
 
Karine 
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- Barnehagene til swingkurs? Karine spør 
- Låven. Komiteen tar kontakt med Knut Erik direkte og/eller Astrid. 

Vi har fått parkeringslapper til lørdag og søndag. 
Må gi nabovarsel til ABC.  
Teltleir. Informere NV 
Utfordrer arbeidsgruppene til å presentere seg selv. Lage en liten løype. Annette trenger en liste 
over gruppen. 

Karine 
 
 
Karine 
Annette 
Karine 

NAV Det kom en gutt innom fra Romania og spurte om han kunne hjelpe til her noen dager i uken for 
å lære Norsk. Veilederen hans fra NAV kom på besøk og de var interessert i å lage en avtale med 
oss. Kombinert språkopplæring og arbeidstrening. Vi må ordne med yrkesskadeforsikring som vi 
får refundert. Omfang: 80% i 3 måneder. Må avklare hvor mye han kan jobbe på kvelden g i 
helgen for å være med på Grønne Fingre. Kurt syns det er litt utfordring å sysselsette han. Vi kan 
foreslå at vi reduserer 60%.  
Karine tar kontakt med veilederne og Kurt ordner med papirene. Og spør veilederne. 

 
 
Karine 
 
 
 
Karine 

 

Eventuelt - Gratis andel: neste årsmøte må det komme tydeligere fram hvem som har gratis andel. 
- Skanner. Annette handler inn.  
- Deltagelse på arrangement: 

Sandvika mattorg. Mat fra hele verden. Fokus på lokalprodusert mat. Lurte på om vi vil 
ha en stand og vise oss fram. Koster kr 900 for en bod. Spørre om Oikos de vil sponse oss 
og promotere andelslandbruk og Wøyen. Kontakte andelshaver Jon Arne. Kurt får 
kontaktinfo til han så vi får detaljer om opplegget. 

- Kompostvender. Ola Odden lurte på om vi ville få en demonstrasjon av en 
kompostvender. Den står på Kongsgården og vi kan komme dit. Han har en brukt til kr 
100 000,-. Kjernegruppa, Ineke, Inger og Håkon kan dra på befaring til høsten. Kurt og 
Ingrid har sett den før. 

Karine 
Annette 
Kurt/Paul/Karine 
 
 
 
 
Kurt 

 

Neste møte Onsdag 01.06 kl 18 Stabburet   


