
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 08.02.2016 

Stabburet kl 18-21.30 

Tilstede: Cecilie, Simon, Kurt, Anette, Jorunn og Karine (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord    

Dyrking Neste møte   

Regnskap Karine gikk gjennomregnskapet, se vedlagt kommentar og sammendrag. Kjernen ønsket at noen av 
tallene skulle stå i årsmeldingen: omsetning osv. 

Karine  

Budsjett Kjernen har på følelsen at flere vil melde seg ut i år pga en litt middels sesong, men ønsker at 
anslaget på 60 nye skal stå.  
 
Vi lar økohelgen nulle seg selv ut med inntekter og honorar som står nå.  
 
Blomster. Driftsmateriale kr 500 
 
Spørsmål fra Håkon: 

- Har vara til kjernen fri andel? Ja 
- Regnskapsfører skal ha fri andel? Ja 

Innspill fra kjernen: 
- Spesielt vanskelige ting vil komme opp i kjernen 
- Bruke mailchimp, Karine kan hjelpe til 
- Sende heads up e-post til ventelisten, Karine kan hjelpe til. 

Spørre Jorunn K om 6000 er taket per person eller for andelslandbruket. 
 
Kjernegruppeleder har stor arbeidsmengde og tilbys to gratis andeler. 
 
Honorarer.  
Kjernen ønsker at Kurt og Karine skal undersøke hva det vil koste å være arbeidsgiver. 
Sett opp honorarene eks mva. 
Sette opp stillingsprosent (1850 er et årsverk) 
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Andelspris: 2 550 
Flere timer til Håkon: 675 
 
Utstyr til Lin-gruppa må søkes fra andre som for eksempel Sparebanksiftelsen. 
 
Ineke: 

- Jordbær 
- Løk 
- Rabarbra: 20 timer ekstra. Søke hjelp til rabarbraen i Rapid og onsdagsmail 
- Oppal 

 
Lukevogn inn. Legge grønne fingre til helgene, ser ut som det er flere som kommer da, særlig 
søndag. Søke noen av innspillene til Ineke fra Sparebankstiftelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
Karine 

Ønsker fra Ineke Se over   

Lukevogn Søke Echbo og/eller Veritas.   

Årsmelding Kan spørre Kjernen om hjelp til å fylle ut årsmeldingen.   

Visjonsdokumentet  Gruppa gjør det klart til årsmøtet. Cecilie  

Årsmøte Saker utover de obligatoriske: 
- Visjonsdokumentet 
- Kjernens råderett over et visst antall andel for det sosiale engasjementet. 
- Vedtektsendringer. Årsmøte gjennomført innen 15.03. Få inn at vi har en vara som sitter 

for ett år. 
Sender ut saksframleggen til kjernen 15.08. svarfrist kjerne: 16.08 
 
Møteleder: Karine. Velkommen ved Cecilie (presentere dyrkere, kjernen, regnskapsfører, revisor) 
Referent:  
Tidholder: Simon.  
Fakler, kopper og termoser: Karine 
Nøkler: Kurt 

 
Cecilie 
Jorunn 
Karine 
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Mat: Jorunn: snacks, frukt, grønt, te og kaffe. Rita: drikke. 
Kurt og Håkon ordner pc, prosjektor og lyd 
Kjernen møter 17:15. 

Økohelg jubileum 
Nettverksmøte Oikos 
24.06-26.06 

 Annette tar over litt ansvar for Ingrid når hun er bortreist. 
Lokale: ABC, låven på Stein gård, yoga-rommet på Øverland,  
Finne økologisk mat. Grønn gourmet, Helleviktangen. Rita.  
Påmeldingsfrist? Karine sjekker med Oikos 
Levende musikk og dans 
Sende ut forespørsel om flere i økohelg/jubileumskomitee. Karine på egen e-post og Jorunn på 
facbook. 

 
 
 
Karine 
 
Karine og 
Jorunn 

 

Medlemsregister Sende ut en heads up e-post til ventelisten før vi åpner opp for ventelisten. Rydde lista samtidig. 
Tar innholdet i e-postene han sender ut på mail. Karine sender passord så alle kan se på nettet 

Karine  

Ren mat Kontaktet Karine for å få sitater fra andelshavere og gartnere til neste nummer. Frist fredag. 
Klippe og lime fra evalueringen.  
Kjernen tenker og sender innspill til Karine inne torsdag  

Karine 
 
Alle 

 

Eventuelt    

    

    

Neste møte 16.03.16 kl 18 Stabburet   


