
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 16.08.2017 

Stabburet kl 18-21:30 

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

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord    

Dyrkingen Det har regnet mye og gartneren har vært litt oppgitt. Nytt dyrkingssystem: ikke bed og 
det er sådd tettere. Det er lagt opp til å gå mye med hjulhakken, men det er vanskelig 
når det er så vått. Planen er å kalle inn til Grønne Fingre dager nå i august for å få 
lukehjelp. Kurt prøver også å skrive om det i høstemeldingen. Kanskje vi kan prøve ut 
heat weed eller infrarød varme.  
Flere og flere grønnsaker blir modne. Snart er alt som skal sås, sådd ut. Det er bestilt 40 
kg hvitløk (mot 30 kg i fjor). 
 
Høsting. En ide at Kurt får en gruppe rundt seg til å tenke høyt om hva som skal legges 
til grunn for hva og hvor mye som skal høstes når. Kan gjøres som en slags workshop på 
vinteren.  
 
Ide om å sende ut en evaluering/e-post midt i sommeren for å høre om hva folk er 
fornøyd med og hva som butter.  

 
 
 
 
 
 
 
Annette 

 

Landbrukstjenester hvordan går 
det så langt? 

Kurt syns det går greit. Karine berømmer Kurt for å føre gode timelister og følge med 
på lønnslipper. Vi har en del punket vi må klargjøre og oppdatere i kontrakten: 

- Avtale rundt avspasering 
- Avtale rundt jobbing 7 dager i uken i sesongen 
- Eks timebank 

Kurt kan sette tallene fra januar-mai i skjemaene slik at det blir lettere å budsjettere for 
neste år. Landbrukstjenester kan også være en fin sparringspartner rundt punktene 
over. 

  

Daglig lederfunksjonen Da Anja sluttet ble det satt ned en liten gruppe som skulle jobbe med å skaffe ny daglig 
leder: Gro Harmer (daværende styreleder), Cecilie og Kurt. 
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Cecilie foreslo at hun kan være arbeidene styreleder/daglig leder fram til årsmøtet og 
bruke andre aktive internt og dele på oppgavene. Så fremlegge en sak for årsmøtet. 
Utlyse daglig lederfunksjonen i deler internt.  
 
Cecilie kan ta e-posten Holde kontakten.  
Rita kan tenke seg å ta tallene. Cecilie har snakket med henne. Og vi har Jorunn som 
fortsetter med regnskapet. 
 
Samtale rundt personer og egnethet. Og viktigheten av tydelige roller. Jobbe fram en 
modell fram mot årsmøte. Definere klare oppgaver.  
 
Alternativet er å utlyse stillingen eksternt og få inn en med nye øyne, nye ideer. 
 
Andelslandbruket er inne i en ny fase og det kan være naturlig å se på nye måter å 
organisere oss på. 
 
Vedtak: Cecilie Rom overtar funksjonen som daglig leder etter Karine Granli. Rita 
Amundsen deler sammen med Cecilie på oppgavene som ligger til daglig 
lederfunksjonen. Oppgavefordelingen legges fram på et kjernegruppemøte i 
september. Dette er en midlertidig ordning som skal evalueres og legges fram for 
årsmøtet. 

Ventelisten og utsending av info Tidligere vedtak i kjernegruppen om at vi kan sende ut informasjon om andre 
andelslandbruk til ventelisten omgjøres. 
 
Vedtak: Utsending av informasjon om andre andelslandbruk til ventelisten skal avgjøres 
fra gang til gang i kjernegruppen. 

  

Økonomi Medlemskontingent  
Skjønner ikke hvorfor den er så mye lavere enn budsjettert. I e-post fra 24.05 opplyser 
Håkon at det er 343 andeler. Det blir kr 1 029 000. Selv om vi trekker fra de 11 gratis 
andelene kr 33 000 så forklarer det fortsatt ikke differansen. Dette må sjekkes ut med 
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Håkon og Jorunn.  
 
6250 Drivstoff 
Brukt nesten 75% av budsjettet. Kurt tror allikevel vi ikke går over, mye av drivstoffet er 
innkjøpt. 
 
6400 Leie av maskiner 
Har latt kr 20 000 stå i anslaget for resten av året slik at vi har litt å gå på mht 
traktorsituasjon. Kan dukke opp som avskrvininger 
 
Honorarer 
Anslaget for resten av året er lavere enn budsjett fordi de ikke ble ansatt 
Posten Fremmedtjenester inneholder budsjetterte sykepenger, helge- og 
overtidstillegg 

Traktorsituasjon  Vi har ikke hørt noe fra Stabekk VGS ennå. Vi må vurdere om vi skal kjøpe en med 4-
hjulstrekk før neste sesong. Og sjekke ut traktoren vi får leie fra NV. 

  

Kontrakt NV Kjernegruppa spiller inn og «kontraktsgruppa»: Cecilie, Paul og Kurt jobber videre med 
den. 

- Få klarhet i om vi kan søke om produksjonstilskudd. Møte fylkesmannen 
- Høre med Oikos om de vet om hvordan andre andelslandbruk har løst det med 

sine fylkesmenn 
- Pris pr dekar. Kanskje vi kan få litt oversikt ved å kontakte landbrukskontoret.  
- NV har fått 25 000 i produksjonstilskudd 
- Arealene av jorda må justeres i kontrakten.  
- Gjøre det tydelig hvem som vedlikeholder. 
- Angi hva vi har behov for av areal 
- Ta ut punktet om hekk 
- Ta inn punkt om etablering av frukthage 
- Lage en tilstandsrapport for bygningene før vi begynner å leie. 
- Undersøke prisen på tilsvarende traktorer 
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Avtale et møte med NV i løpet av september. 
Kontraktsgruppa bør møtes før det. 

Høstfest Sette Hold av datoen 17.09! i ukemeldingen. Sjekk med Tine at datoen stemmer før vi 
sender ut til alle. 

  

Høstehjelpsfilmer Kurt lager en liste over de filmene som trengs mest, der det er mest feilhøsting og 
sender til Cecilie. Høre med tautrekkerne om det er noen av dem som har forslag til 
vekster det bør lages film om. 

Cecilie  

Grønne fingre kalender 10-12 brukere i snitt som registrer selvluking. 
Det har vært en del spørsmål rundt etterregistrering. Da registrer de seg bare på den 
uken som er nå. Gjøre det tydeligere i infoen som går ut med høstemeldingen. 
 
Send gjerne beskjed til Karine om gruppene vil ha påminnelse i ukemeldingen om at 
det er lagt inn arrangement i kalenderen.  
 
Det virker som de fleste er flinke til å melde seg på Grønne fingre. Det kommer litt flere 
enn de som melder seg på. Det har gitt mer forutsigbarhet og hjelper planlegging og 
tilrettelegging.  
Etter en uhøytidelig statistikk ser det ikke ut som «påmelding» til grønne fingre har økt 
antall deltagere. 
Vi tar en grundigere evaluering til høsten. 

  

Brønnøysund Karine har sendt inn feil versjon av årsmøtereferatet så vi må gjøre det igjen.    

Tibetanske bønneflagg De tibetanske bønneflaggene er oppe igjen. Det har kommet reaksjoner fra 
andelshavere som ikke setter pris på det. Vi er et fellesskap og bør favne alle og ikke 
fremmedgjøre. 
 
Vedtak: Kjernegruppen mener at de tibetanske bønneflaggene ikke skal henge oppe. Vi 
er et fellesskap og må favne alle og flaggene kan virke fremmedgjørende. 

  

Eventuelt - Annonsere i ukemailen at Roar sender fine oppdateringer om biene. Så meld 
deg på om d vil motta fine nyhetsbrev fra biegruppa 
Spør Roar om det er greit. 
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 -    

Neste møte 25.09 kl 18   

    

    

Under streken:    

Drivhus    

 Møteplanlegging og årshjul    

 Fryse andel og plass på ventelilste    

 Onsdagsmøte    

 Integreringsprosjektet med 
Norges Vel 

   

 Kartlegge høsting    

 Tidspunkt for vintermøte    

 Nettside    


