Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 16.03.2016
Rommet til Stabekk VGS kl 18-21.30
Tilstede: Cecilie, Kurt, Anette, Paul og Karine (ref).

Sak
Fritt ord
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Årsmøte
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Gjesteandeler

Påmelding
Oppdrag med
utspring i Øverland

Innhold
Rita var innom og vi snakket om jubileumshelgen. Og referat fra årsmøte
Vi presenterte oss for hverandre, siden vi nå har nye kjernegruppemedlemmer
Sådd purre og vårløk som har begynt å spire. Rotselleri er også sådd, men etter flytting ble det litt
mye varme så må nok så på nytt. Bestilt oppal hos Finn Dahle (tomat), de Haes (gresskar, agurk,
squash), Kristin Muller (kålplanter). Bestilt drivhusplast fra Sverige. Dele på frakt med Frilund gård
og Hans Gafke. Vurdere å flytte det lille drivhuset.
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?
Ineke: beholde timene sine og bruke det på flerårige planter. Karine ber Ineke lage en arbeidsplan
ut fra sitt budsjett og sine oppgaver
Øke kostnader for oppal
Satte av 127 000 til ansettelsesforhold
Nå har vi midler til å utrede å være arbeidsgiver selv. Dette må kjernegruppen jobbe med framover.
Karine henter inn mer info fra avløserlaget. Invitere Jorunn til neste møte.
Jorunn Liodden spør på vegne av bofellesskapet til Tormod om det er mulig at en av de andre
beboerne kan få andelen til Tormod. Kjernegruppen sier ja til dette og vil at vi også skal tilby
miljøarbeideren andel. Disse har signalisert at de vil betale for andelen. Jorunn L er kontaktperson.
Flyktningekoordinator Zindy Roka i Bærum kommune har spørsmål om vi kan ta imot en familie på
to fra Balkan. Må avklare ev betaling. Aktivere fadderfamilien.
Vi sender ut tilbud sammen med første pulje av ventelisten.
Skal vi signalisere tydeligere at det er mulig å dele opp betalingen? Formulering: Har du spørsmål ta
kontakt på overlandel@andelslandbruk.no
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
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allerede har. Karine sender over de to versjonene av retningslinjer for kjernegruppens arbeid der
dette er omtalt
Rydde i retningslinjer osv blir en oppgave for kjernen dette året.

Karine

Ta med et spørsmål om inndeling av andeler for eksempel familieandel.
Paul setter opp drop box for kjernegruppen

Cecilie og
Karine
Kurt og Karine
Paul

Samarbeid med Stabekk. Preget av den praktiske driften og Kurt er kontaktperson. Kjernegruppen
tar videre det Per brakte opp på årsmøtet om fellesdyrehold. Vi kan også ta det opp
tautrekkermøtet. Paul kan tenke seg å være husdyrtautrekker.
Tar det opp som sak neste møte.

Karine

Paul: paul.bellini@dnb.no 948 80 911

Neste møte

Introduksjonsdag: 24.04.16. Sette datoen i ventelistemailen

Karine

Møte med ny eiendomssjef. Karine ber om møte

Karine

Samarbeid med ande landbruksorganisasjoner i Bærum. Ta det opp neste møte
Doodle på uke 15 og 16

