
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 25.06.2018 

På jordet kl 17.00-18.30 

Tilstede: Annette, Synnøve, Maria, Raymond, Kurt og Cecilie (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt 
av? 

 
Fritt ord:  

Vi refererte fra deltagelse på nettverkssamlingen i Trondheim, fra 

referansegruppen for andelslandbrukene i Økologisk Norge, event med 

Ferd om Sosialt entreprenørskap, Fokhol kurs for biodynamiske dyrkere 

og omvisningene med Økologisk Norge og Norges Vel. 

Henrik’s referat fra Årsmøte i Norges Vel får vi på neste møte.  

Cecilie/Annette/Kurt/alle  

Dyrkingen: Kurt er fornøyd med alt som er gjort, mye arbeid i varmen med vanning 
og nå kommer ugresset. Det er ca 300 mennesker som har deltatt på 
grønne fingre hos Kurt til nå og vi konkluderer med at det er en effekt 
av at vi har skjerpet tonen i både Høstemeldinger og på 
introduksjonsdagene i vår. Vi ble også oppfordret til å gjøre det i 
evalueringen av fjoråret. 
Som en del av budsjettarbeidet skal vi se nærmere på hvordan dyrkerne 
bruker timene, som grunnlag for at vi ønsker å heve timelønnen. 

Kurt/Cecilie  

Økonomi; begynne å 

diskutere prissetting, 

lønnsnivå, mva, 

familieandeler 

 

Delregnskap er sendt ut fra slutten av mai, men det viser lite tall bl.a. 
fordi BLT ikke har fakturert oss før nå. Det er heller ikke mange andre 
fakturaer som har gått gjennom systemet. Vi følger opp økonomien i 
kjernemøtene fremover. 
 
Vi har startet diskusjonen omkring mva, økt pris, høyere lønn og 
fordeling av timer.   

Cecilie/Annette/Jorunn  
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Årshjulet  

 

Oppdatert årshjul er sendt ut med opplegg til HMS gjennomgang to 
ganger per år, i mai og oktober. Vi tenker å ha førstehjelpskurs med 
Norsk Folkehjelp til høsten. Sprøyte mot anafylaktisk sjokk (fra bi-stikk) 
for voksne og barn ligger i førstehjelpsskrinet i skjulet, egen til barn og 
voksne. Det er forslag om Åpen dag i september og vi forsøker å sette 
datoer for dette og Høstakkefesten sammen med tautrekkerne på møte 
i kveld. 

Cecilie  

Åpen dag Økologisk Norge tilbyr at vi kan holde Åpen dag under ØKOUKA og da 
blir det lørdag 22 eller søndag 23 september. Det vil vare i ca tre timer. 
De vil markedsføre dagen for oss, Budstikka vil sannsynligvis skrive om 
det og vi vil annonsere i Hva skjer spalten. Det kan komme mange, men 
ingen vet. Poenget er å vise hva vi har til både ventelisten og andre 
interesserte. Vi tenker at alle som kommer blir tatt med på omvisning 
av kjernemedlemmene og andre aktive andelshavere først i ca en halv 
time. Vi skal snakke om andelslandbruk, økologisk og biodynamisk 
dyrkning (vi får sikkert opplæring av Kurt), fellesskap, arbeidet på 
jordet, sosialt landbruk og kanskje gi dem en smaksprøve av noe vi har 
mye av! Så skal vi diskutere videre om vi ønsker å invitere andelshavere 
og de som står på ventelisten til å delta på et lite marked (kan være 
kurs, yoga, hjemmelaget mat, produkter etc).  Så tanken er at de som 
har noe bærekraftig å selge eller vise frem kan lage seg en markedsbod 
et egnet sted. (Vi kan bruke partyteltet vi har opp fra Høstakkefesten 
uken før). Kjernen må vite hvem som lager seg en bod og hva de vil dele 
med/selge til dem som kommer. Mat til salgs kan vi også ha. Vi 
fortsetter planleggingen og alle inviteres til å ha ideer! 

Alle  

Under streken:    

Takknemlighetskultur  Annette  

Visjonsdokumentet Ha dette som egen sak på et kjernemøte  Annette/Kirsti  

Gårdssamtaler Fortsetter, kommentar fra Cecilie; dette er veldig bra tiltak.  Kurt  
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