
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 21.09.2016 

Stabburet kl 19-21.30 

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

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord    

Møte med Norges Vel 
01.09.16 

Fra Øverland stilte Paul, Håkon og Karine. Det som kom tydelig fram var at de ønsket 
leietagere i låven. De er glad for at vi er der, men uklart hvilke lokaler vi får. Litt skeptiske til 
husdyr, men Paul tror det ordner seg om vi forklarer det nøyere. Vi fikk signaler om at vi ikke 
fikk være i korntørka. Vi snakket også om at det var mest naturlig at det var vi som søkte om 
produksjonstilskudd. Gjøre det riktig, være et eksempel for andre andelslandbruk. Målet er å 
ha et utkast til avtale klart til årsmøtet.  
 
Framdrift: eiendomssjefen og driftsansvarlig kommer til Øverland for å se seg litt rundt før jul 
og vi sikter på et nytt møte i januar. 
 
Finne fram standardavtale for jordleie.  
 
Avklare med Bondelaget om samvirket har anledning til å søke produksjonstilskudd. Det var 
representanter fra Bondelaget på nettverkssamlingen som det går an å spørre. 
 
Siden vi ikke skal være på korntørka bør kanskje Norges Vel betale for asfaltering utenfor 
porten. Karine oversender faktura og spør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annette 
 
Karine 
 
 
Karine 

 

Onsdagsmail Roar har sendt ut en fin e-post om biene. Kjernen ønsker at den skal være med i en 
onsdagsmail. 

Karine  

Besøke Anders som driver 
med sau 

Kjernegruppen er hjertelig velkommen til Anders på Ask for å se på måten han driver sitt 
sauehold. Karine sender ut en doodle så vi kan gi Anders noen datoer å velge i. 

  

Barnehage x 2 To andelshavere har henvendt seg og spurt om gruppen til barna deres i barnehagen kan 
komme på besøk. Det er helt greit så lenge andelshaveren er med og viser rundt og 
barnegruppen ikke er større enn 10-15 barn. Om det skal høstes skal det gå av deres andel. 
Karine gir beskjed og ber om tilbakemelding om hvilken dag de kommer. 

 
 
 
Karine 
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Språkvask Det er en andelshaver som har henvendt seg og tilbudt seg å språkvaske hjemmesiden vår. Vi 
er ikke profesjonelle og opplevelsen av hjemmesiden er at den er bra nok. Det gjør ikke noe 
at man ser at det er flere som skriver. Samtidig er hjemmesiden vår info utad og det er viktig 
at innholdet er tydelig. 
Vi trenger kanskje egentlig ikke språkvask, men flere medlemmer i hjemmesidegruppa. Vi 
tilbyr henne å være med. Cecilie tar kontakt. 
En annen side ved dette er at vi ønsker først og fremst at andelshaverne skal engasjere seg på 
jordet. Men det er vanskelig at alle skal velge selv hva de vil bidra med som dugnadsplikt. Hun 
må gjerne komme med innspill og gjøre det, men ikke som en del av dugnaden. 

Cecilie  

Ansettelse Oikos har anbefalt å bruke avløserlagene. De tar arbeidsgiveransvaret. Sjekket med Hadeland 
og Toten Landbrukstjenester og med deres påslagssatser og nåværende timeantall vil det 
«koste oss» ca 90 000 mer i året. Det vil antagelig være enda dyrere å framforhandle like 
gode avtaler som landbrukstjenester har klart. 
Cecilie sender ut litt info som hun har sammenstilt.  
Karine får et tilbud fra avløserlaget som hun sender videre til Kurt. 

 
 
 
 
Cecilie 
Karine 

 

Høstfest Litt få påmeldte. Den blir som den blir. Kurt og Håkon setter opp telt. Det er også fint med 
festing av hekken.  

  

Gartnere Inger er midt oppe i en flytteprosess og nå har hun satt sakene sine på lager og skal reise ut i 
verden. Hun lurer derfor på om hun kan slutte å jobbe på Øverland nå og ikke jobbe ut 
sesongen. Kurt har spurt Ineke om hun vil overta timene til Inger. Det vil Ineke. I kontrakten 
til Inger står det at hun skal jobbe ut september. Om Ineke tar over kan hun ta noen av 
Grønne Fingrene også utover september. Kjernen stiller seg bak dette. 

  

Økonomi Når vi lager grupper skal de lage regnskapet selv og det skal gå i null   

Dugnad Kurt merker en nedgang i dugnadsinnsatsen. Forslag til løsninger: 
- Melde seg på dugnad.  
- Lage en googledocs-liste som alle ser 
- Betale seg ut av dugnad. Høre Jorunn med regler rundt utbetaling. 

Skal de som vi ser ikke kommer, betale eller på eget initiativ? 
Hvordan skal dette administreres? 
Lage et utkast til et saksframlegg neste kjernegruppemøte. 

Karine  
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Dette må opp på vintermøtet og årsmøtet. 

Eventuelt - Noen andelshavere har observert andre andelshavere som høster av vekster som ikke 
er høsteklare eller høster feil. Når de blir tilsnakket på en hyggelig måte, svarer de at 
det har ingen andre noe med eller at det ikke er så farlig. Kurt lager en litt strengere 
formulering i neste ukes høstemelding om hvordan og hva. Være tydelig at det 
gjelder for en uke av gangen. 

  

    

Under streken:    

Demokratisering – årsmøte    

Hjemmeside    

Drivhus Lindum    

    


