
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 19.04.2017 

Stabburet kl 18-21.30 

Tilstede: Cecilie, Kirsti Marie, Paul, Annette, Kurt og Karine (ref). Gjest Anna 

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

 Fritt ord Sak i Budstikka. 
Nettverkssamlingen. 
Neste møte snakke om familieandeler.  

  

Ansettelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gratis andel til 
dyrkerne 

 
 
 
 
 

Cecilie og Karine hadde møte med dyrkerne. Når det gjelder ansettelse så er det Kurt som vi 
er pålagt å ansette fordi han har så stor del av arbeidet sitt hos oss. Det er kjernen som fikk 
fullmakt fra Årsmøtet til å avgjøre hvordan det blir med ansettelse for de andre. Dette første 
året ser vi hvordan det går, høste erfaring med å ansette Kurt gjennom Landbrukstjenester. 
Ineke ønsker veldig å bli ansatt. Her må vi undersøke hvordan det påvirker utbetalinger fra 
NAV i vinterhalvåret. Sesongarbeid utløser ikke nødvendigvis rettigheter til 
arbeidsløshetstrygd. Det er uklart, vi må sjekke mer. Det ser også ut som hun kanskje går 
under 50 000 grensen for 2017. Det har vært samarbeidsproblemer som er med i vurderingen 
i ansettelse. Vi har en liten administrasjon og er ikke rustet til å takle situasjonen. 
 
Vedtak: Kurt ansettes gjennom Landbrukstjenester. Ansettelse prøves men en person dette 
året. 
 
Karine svarer på e-posten fra Ineke og sier at vi gjerne tar en samtale med henne dersom hun 
ønsker. Cecilie, Annette og/eller Karine tar samtalen med henne. 
 
Gratis andel til dyrkerne. I møtet med dyrkerne syns de fleste at det var en god ide. Kurt følte 
ikke at han trengte gratis andel, men stiller seg ikke i veien for ordningen.  
 
Vedtak: Dyrkerne får gratis andel. Disse andelene teller ikke av de inntektsgivende. 
 
Andre bidragsytere kan få høste litt av omvisningsandelen.  
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- Ny gartnerhjelpere Nye gartnere/gartnerhjelpere. 
På møte med dyrkerne ble det luftet muligheten for rekrutering. Det kan være lurt å bruke litt 
midler på å «teste» ut nye medarbeidere. Få sykdomsavløsere, etterfølgere, osv. Viktig at 
kjernen tenker på rekrutering. Vi tar det opp igjen på neste møte. 

Gjesteandeler Har fått spørsmål fra to stykker om gjesteandel. To damer en har hatt kreft og en har 
betennelse i skjoldbruskkjertelen. Begge har stort utbytte av å spise økologisk mat.  
Kjernen ønsker å ha en andel til integreringsprosjektet. Den første gjesteandelen er allerede 
tildelt hjemmet for psykisk utviklingshemmede. Den andre gjesteandelen går til hun som har 
fått kreft. Vi sender beskjed til hun andre om at den siste gjesteandelen ikke er helt avklart og 
at hun får endelig beskjed i slutten av mai. 
 
En som har dårlig råd spør om å få stå øverst på ventelisten for å kunne være med til neste år. 
Kjernen snakket rundt muligheten for å få redusert pris, bidra mer, fryse andeler.  
Tre alternativer: 

- Fryse andelen 
- Jobbe ekstra 
- Hva har hun mulighet til å betale? 

På nåværende tidspunkt gir vi beskjed om at hun kan komme øverst på ventelisten til neste 
år. 
Snakke mer om hvordan vi løser frysing av plassen sin på ventelisten og frysing av andeler. 
Tenke stort og se på det sammen med tallene som Paul finner fram. Tar det neste møte. 

  

Andel til vara Vedtak: Vara til styret får også gratis andel.   

Åpnings-/introdag Søndag 07.05 kl 12. Kurt, Maria, Annette og Karine.  
Program:  
Velkommen, generell info om andelslandbruket. Hvem er vi. Annette og Kurt. 
Arbeidsgruppene presenterer seg 
Omvisning og høsting av jordskokk 
 
Spørre Rita om hun vil fyre opp gryta og lage te. La det være opp til henne om hun vil ha 
betalt.  

  
 
 
 
 
 
Karine 
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Årsmelding Språkvasken endret dokumentet. Alle leser vi originalversjonen og den «vaskede» og saken 
tas på e-post.  

  

Tautrekkermøte 31.05 kl 19. Karine sender e-post. Spørre Stabekk om å få låne klasserommet. Planlegger 
tautrekkermøtet neste kjernegruppemøte. 

  

Onsdagsmøte Neste møte   

Tidspunkt for vintermøte Neste møte   

Møteplanlegging og årshjul Litt vanskelig nå. Vi setter opp et møte i juni med doodle. Til høsten ser vi på muligheten på 
nytt. 

  

Bønneflagg fra 
jubileumshelgen 

Det henger bønneflagg ved det store drivhuset som ble malt under jubileumshelgen. Det har 
kommet reaksjoner på at flaggene fortsatt henger oppe. Hvem definerer estetikken? Forklare 
Rita og Veronic om omstendighetene og spørre om de vil ta ned flaggene eller om noen andre 
kan ta ned bønneflaggene før introduksjonsflaggene.  

 
 
 
 

 

Traktorsituasjon  En av de gamle traktorene stoppet på jordet. Kurt har kontaktet Eiksenteret i Oslo. Vi trenger 
å få den i gang til uka.  
Kurt har igjen snakket med Stabekk og vi får ikke leie traktoren deres.  
Kurt sjekker om det er andre i nærheten som har traktor til leie. 
Kurt følger opp Erik fra Norges Vel ang ev mulighet for lån av en av deres traktorer som står 
på Hellerud. 
Dersom det ikke er mulig å få leie eller vi ikke får i gang vår egen traktor, kan det bli aktuelt å 
kjøpe traktor.  

  

Tilby kjøttandeler  Dyregruppa har ikke tid i år til å dra i gang noe. I Hadeland Andelslandbruk er det allerede 
etablert kjøttandeler. Vi sender ut info til andelshaverne om at det er mulig å få kjøttandeler 
som leveres på Øverland. Karine tar en runde med Ingrid før vi sender ut info om lam. 
Vedtak: Karine sender e-post til alle andelshavere om kalv- og grisandeler og dersom Ingrid 
syns det er greit også info om lam. 

  

Integreringsprosjektet med 
Norges Vel  

Neste møte   

Info fra dyregruppa Se sak om Kjøttandel.   

Info fra drivhusgruppa Neste møte   
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Info fra hjemmesidegruppa Rammeverket til bloggen er klart. Karine bruker litt timer på å få den opp og gå.   

Kjernegruppemøter 
framover 

10.05 kl 19.  Vi setter opp et møte i juni med doodle. Til høsten ser vi på muligheten på nytt.   

Eventuelt - Kurt foreslår at noen andelshavere kan kartlegge hvor mye de høster for å se hva 
andelshaverne faktisk spiser.  

- Bieplantegruppa ønsker å omdisponere midlene. Bruke mindre penger på innkjøp av 
planter og heller bruke pengene på timer til Håkon 

- Registrere dugnadsinnsats. Forslaget er å bruke systemet som Dysterjordet bruker. 
Dette koster litt. Også få med selvluking og arbeidsgrupper. Prøve å ha noe klart til 
neste møte. 

- I år har vi ikke anledning til å delta på Åpen Økologisk Gård 

  

Neste møte 10.05 kl 19   

    

    

Under streken:    

Drivhus Lindum    

Frivillighetssentralen    


