
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 24.10.2016 

Stabburet kl 19-21.30 

Tilstede: Cecilie, Simon, Paul, Annette, Kurt og Karine (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

 Fritt ord    

Samtale med 
mastergradsstudent 

Anna Pfeifer studerer Antropologi ved UIO. Skal skrive masteroppgave. Fint med bevisste 
konsumenter. Mest opptatt av menneskene mer enn gården. Hun har sett på 
visjonsdokumentet vårt på nettet. Karine sender det nyeste. 
Tema: Hvordan kortreist økologisk er viktig for aktørene og hvordan begrepene er viktig for 
de enkelte. 
Hun ønsker seg informanter med flere perspektiver. Det er anonymt. Fortelle flere historier 
flettet sammen. Det formes underveid og vet ikke helt hvordan det blir nå. Deltagende 
informasjon. Få svar i naturlige samtaler og gjøre som informantene gjør.  
Feltarbeid i 6 mnd februar – juli. Også interessert i å få med seg høsten.  
Antall informanter: opp til 20. Kjernen kan forhøre oss om noen vil. 
Presenter Anna og prosjektet på vintermøtet 
Sende årshjulet som gir et innblikk i hva som skjer gjennom året. 
Sette Anna på e-postlista så hun får den informasjonen som andelshaverne får. 
Kjernen sender Anna en bekreftelse e-post etter møtet i kveld. 

 
 
Karine 

 

Dyregruppe Gris. Trenger NOK 50 000 i investeringer. Prøver å få kjøpt «hus» til grisene fra Wirgenes. 
Må ha en egen røkter. Søke midler fra Sparebankstiftelsen. Frist i februar. Karine sender 
søknaden som vi sendte for biegruppa til Paul. Andelsprisen blir driften, ikke investeringer. 
Skal ha møte i januar. Tar sikte på 10 griser. Sjekker ut om det er mulig å få økologiske 
smågris. 
En annen mulighet er å kople på Hadeland Andelslandbruk og deres dyreandeler.  

 
Karine 
 
Kurt 

 

Ansettelse Cecilie, regnskapsfører Jorunn og Karine hadde et fint møte. Mye har falt på plass og forslaget 
er å ansette Kurt, Håkon og Ineke. Timeprisen i 2017 er kr 7,- høyere enn timeprisen for 2016. 
Kjernen ønsker også å tilby Inger ansettelse. 
 

  

Budsjett - Legge inn buffer for de fire første dagene i sykemeldingsperiode. Og overtid og   
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helgetillegg  
- Vi får ikke leie traktoren av Stabekk. Kan vi låne den isteden? 
- Kan vi høre om noen andre rundt oss har en egnet traktor vi kan leie? 

Ingrid sjekker med bonden på Hosle 
Sjekke med Bærum landbruksforening 

- Vi ser an innkjøp av egen traktor før vi har gått en runde til med Stabekk 
- Inger må gi et svar for hva som skjer sesongen 2017 
- Begynner en søken ut for å få tak i nye krefter. 
- Innspill fra Ineke 

Kompostdekke-duk kan være greit. 
Karine må ha tall fra Roar, Veronica og Ineke ang planting rundt bi-kubene. 
Kjernegruppen syns det høres interesant, men trenger tall. 
Legge inn en del av tallene fra jordbærene 

- Kurt, Håkon og Ineke tar et møte om det som kommer framover og tar opp blant 
annet det Ineke har spilt inn. 

- Undersøke forsikringer av utstyr. Jordfreser, såmaskin, plastlegge. 
 

Karine sender utkast til budsjett til kjernegruppa og e-posten fra Ineke 

 
Kurt 
 
Ingrid 
Kurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karine 

Evalueringsskjema 1 D er det noe du savner som du ønsker vi skal begynne å dyrke på Øverland? 
2 D Dele det opp: Syns du det er vanskelig å delta på: 
Lag tabell med svaralternativ: ja og nei 
Nytt spørsmål: Hvorfor? 
Fjerne 6 C 
Bruker Øverland Andelslandbruk i hele dokumentet og erstatter ØverlAndel 

  

Hjemmesiden Neste møte   

Drivhus Neste møte   

Eventuelt - Møte med Norges Vel 
Sette en dato 

- Gave til Rita for Julebordet. 
Cecilie ordner gavekort på juletre. Karine setter inn penger til Duggurd 

Karine 
 
 
Cecilie og Karine 
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- Økologiske Juletrær 
Sende ut e-post til andelshaverne  
Det er grønnsaker i kjelleren, Duggurd er åpen, Økologiske juletrær 

- Vintermøtet 
Løfte fram ett års målene i visjonsdokumentet 

Karine 

Neste møte    

    

Under streken:    

Demokratisering – årsmøte    

Hjemmeside    

Drivhus Lindum    

    


