
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 10.01.2017 

Stabburet kl 18-21.30 

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

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

 Fritt ord Evalueringen kan godt sendes ut i november 
Ha et høstmøte rett etter sesongslutt hvor vi kan se på sesongen som har vært. Vintermøte 
kan da bare se framover. 

  

Regnskap og etterbetaling 
av honorar 

Denne saken så vi på etter at vi så på budsjettet. 
Det har kommet forslag fra regnskapsføreren om å etterbetale honorar ut fra den økte 
andelsprisen for 2016. 
Den økte bevilgningen fra årsmøtet brukes i sin helhet til å muliggjøre ansettelse i 2017 

  

Ansettelse Skal gjelde fra og med januar.   

Budsjett Karine la fram et budsjett som var en minimumsvariant. 
 Andelspris uforandret: kr 3 000 
 Kostnadene er lagt opp mot regnskapene fra 2015 og 2016. Ikke lagt opp til økning i 

aktivitet. 
 Det er honorar som er den store utgiftsposten. Økte kostnader ved ansettelse. 
 Forsikringer og honorar til styremedlemmer er nye kostnader 
 Økt aktivitet som ikke er lagt inn i budsjettet: 

 Forslagene til Ineke.  
 Dyrehold 
 Konservering kr 22 000 
 Traktorkjøp  
 Kurs i jordforbedring 

 Underskuddet i 2017 bør dekkes inn av overskuddet fra 2016 
 De to årene bør sees i sammenheng 
 Muliggjør at andelsprisen ikke økes i 2017 

Vise veldig tydelig hvordan det fordeler seg mellom 2016 og 2017 når regnskap og budsjett 
legges fram på årsmøtet. 
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Ansettelsen vil koste kr 116 000. Dette dekkes opp av pengene som ble bevilget i 2016, 
overskuddet fra 2016. 
 
Økt aktivitet oppad til kr 76 000. Karine lager forslag. 
 
Rette opp til 3 gjesteandeler 
 
Arbeidene styreleder og styremedlemmer. Det blir for mye gratisarbeid. Skal være til 
igangsettelse av prosjekter. Mulighet for å fakturere timer. 
 
På årsmøtet må budsjett uten og med ansettelse vises fram. Og sammenlignbare timepriser 
før og etter. 
 
Endringer i budsjettet tar vi på e-post. 

Saker til vintermøtet: 
Sosialt engasjement 
Drivhus 
Dyrehold 
Hjemmeside/rapidblad 
Budsjett 
Ettårs målene fra 
visjonsdokumentet 
Årshjul 

 Sist årsmøte ble det etterlyst ressursbruken i årsmeldingen. I lys av det vil det være fint å ha 
orienteringssaker: 

- Drivhus 
- Dyrehold 
- Hjemmeside 
- Årshjul 
- Sosialt engasjement 
- Ettårs målene fra visjonsdokumentet 

Saker: 
- Dyrkningsplan 
- Grønne fingre og betaling 
- Budsjett  

  

Dato vintermøte og 
årsmøte 

Cecilie undersøker om vi kan være i hovedhuset på gården. 
På steinerskolen kan vi låne teatersalen. De er ledig alle dager unntatt torsdag. 
Vintermøte: 04.02 kl 14-17 
Årsmøte: 19.02 kl 14-17 
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Vi møtes en time før. Vi avtaler hvem som har med hva på e-post. 

Info fra dyregruppa Får mer neste møte   

Info fra drivhusgruppa Rammen til testdrivhuset er ferdig. Platene kommer på lørdag og da skal de monteres. 
Måleinstrumentene er kjøpt inn og skal monteres inni. 

  

Demokratisering – årsmøte Det kommer få på årsmøtet. De få som kommer har stor makt. Et tiltak er å flytte 
budsjettdrøfting til vintermøtet. Et annet er å velge en helgedag.  

  

Hjemmeside Oransje webdesign kan sette opp en blogg for oss for ca kr 2 500. Kjernegruppen gir klarsignal 
til å la Oransje ta jobben. 

Karine  

Eventuelt - Alexandra og slagordet 
Oikos bruker slagordet vårt: Nytt liv til landbruket 
For Øverland Andelslandbruk er det helt greit. Cecilie svarer på e-posten vi har fått 
fra Alexandra Devik der hun spør om det er greit for oss. 

- Intensjonserklæringen skal gjøres ferdig. Alle andelslandbruk inviteres. Karine har 
meldt seg på vegne av Øverland. Det er anledning til at andre og kan melde seg også. 
Jolien er leder for gruppa. 

- Møte med Norges Vel. Be dem om å sende utkast til kontrakt på forhånd. Fint om 
Paul kan være med. Vi avtaler på e-post. 

- Årsmelding. Passe på å skrive om ressursbruken. Løfte opp drivhuset. 
- Furubakken Vel. Vi melder oss inn. 

 
 
Cecilie 
 
 
 
 
Karine 
 
 
Karine 

 

Neste møte Doodle. Antagelig etter vintermøte.   

    

    

Under streken:    

Drivhus Lindum    

    


