
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 10.05.2017 

Stabburet kl 19-22 

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

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

 Fritt ord Vi kjøper inn mer te til Stabburet. 
FNs bærekraftmål. Dersom utviklingen skal være solid og varig, gjelder det å ta små skritt og 
gå sakte fram. 

  

Ny 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. Gartnerne ser seg om etter mulige kandidater i nettverket. 
 
Kristinel og Mikal. Ineke og Veronica ber om hjelp og har foreslått hhv Kristinel og Mikal. Vi 
kan engasjere dem for en begrenset periode. «Lønn» er en andel. Er de da andelshavere? 
Eller skal de knyttes til oss på oppdragskontrakt? 
 
Vedtak: Kristinel og Mikal får en andel som betaling en begrenset periode, for arbeid i 
bærgruppa. Det evalueres kontinuerlig med en oppsummering etter sesongen. Ev må man ta 
opp på årsmøtet om bærgruppa skal inn i hovedproduksjonen. Kjernegruppen gjør dette for å 
støtte opp om bærgruppa, møte et behov for hjelp. Det er Ineke og Veronica som er 
ansvarlige for å avtale og få den hjelpen de trenger av Kristinel og Mikal. 
 
Er vi interessert i at noen hjelper til frivillig hos oss? Maria har fått spørsmål fra en venninne. 
Ja, det er vi interessert i. Maria videresender søknad og CV som hun har mottatt. Kjernen er 
positiv. Ser på det neste møte. 

  

Fryse andel og plass på 
ventelilste 

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. 

  

Åpnings-/introdag Evaluering av åpningsdagen: Det gikk fint. Kurt ordnet med at vi fikk fyr i bålpannen, Annette 
ønsket velkommen og ga en generell orientering før vi delte i grupper. Kurt, Annette og 
Karine tok en gruppe hver. Det var godt oppmøte og hyggelig stemning. 
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Introduksjonsettermiddager: mandag 15.05 kl 19 Maria og onsdag 24.05 kl19 Cecilie. Simon 
kommer med dato når han har oversikt over jobb. 

Tautrekkermøte 31.05.17 Cecilie lager jordskokksuppe. Karine og Annette tar med rundstykker og smør. Maria tar med 
saft. Te og kaffe.  
Rita har sagt at hun ikke vil komme fordi møtet er på en onsdag. Annette snakker med Rita og 
forklarer at kjernegruppen valgte en onsdag kveld nettopp fordi at de som er på Øverland på 
onsdag kan komme. Og man får jobbet litt før kl 19. Kjernegruppen håper hun tar seg tid til å 
komme så vi får møttes alle sammen og høre fra hverandre hva vi driver med. 
Program: 

- Cecilie sier noe om å legge go-siden til – dialogen i praksis 
- Runde rundt bordet med status for arbeidsgruppene 
- Tidspunkt for neste møte 
- Tidspunkt for Vintermøte 

Kjernegruppen møter kl 18:30. Annette kommer 19:30.  

  

Onsdagsmøte Neste møte   

Tidspunkt for vintermøte Neste møte   

Traktorsituasjon  Låne traktor fra NV som står på Hellerud. Må fraktes på en lastebil. De trenger den selv i juni. 
Håkon og Kurt syns det er interessant, men ser det litt an. 
Cecilie prøver å få kontakt med sjefen for opplæring og utdanning i fylkeskommunen, men 
har ikke fått svar ennå.  

  

Integreringsprosjektet med 
Norges Vel  

Neste møte   

Info fra drivhusgruppa Neste møte   

Kartlegge høsting Neste møte   

Grønne fingre og 
påmelding 

Maria kan jobbe med skjemaet. Kurt sender henne brukernavn og passord og link til skjemaet 
til Dysterjordet. 

  

Bieplanting og 
omdisponering 

Gruppa ønsker å omdisponere midlene de har fått fra årsmøtet. De ønsker at noe av det de 
har fått til driftsmidler kan omdisponeres til timer til Håkon. Karine hører med Håkon hvor 
mye tid han har brukt og om han vil ha betalt for det. 
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Frivillghetssentralen Jorunn lurer på om det kan komme noen fra frivillighetssentralen for å jobbe/hjelpe til. Det er 
greit om Jorunn tar ansvar og holder kontakten med Kurt. De kan også høste litt av 
omvisningsandelen. Karine videreformidler til Jorunn. 

  

OBOS –prosjekt Vi har ikke produkter for salg og trenger ikke markedsføring. Henvise til Oikos.   

Reprsentantskapsmøte NV 08.06.17 på Hellerud. Simon sjekker ut om han kan. Ev så spør vi om Paul eller Kirsti. Dersom 
ingen av de kan sender vi Karine. 

  

Sak fra Håkon ang 
påmelding 

Han som ikke betalte innen fristen får ikke plass, men kan stå høyt oppe på ventelisten om 
Håkon syns det er greit. 
Håkon operere med 340 andeler. I budsjettet er det lagt opp til 343 andeler. Karine 
videreformidler det til Håkon og ber han fylle opp. 

  

Eventuelt - Høstehjelpsfilmer. Oikos sier nei til flere filmer. Kjernegruppen syns at 
høstehjelpsfilmer er et stort behov og vil at Cecilie skal ta dette opp i styringsgruppa 
for andelslandbruksprosjektet til Oikos. 

- Frukthage. 
Kurt har hatt et møte med andelshaver Aina. Hun har mange ideer og ønsker. Hun 
ønsker hasselbusker, sittegruppe, varierte frukttrærslag og sorter og andre treslag. 
Hun ønsker ikke flere inn i planleggingen, men vil ha tanker og budsjett fra 
kjernegruppen. Karine sender henne en e-post om at det har vært oppe i kjernen.  
Neste møte tar vi det mens Kirsti Marie er her. Kurt sender litt opplysninger til Kirsti 
Marie så hun kan være litt forberedt. Karine undersøker litt om mulige 
støtteordninger.  

  

Neste møte Doodle   

    

    

Under streken:    

Drivhus Lindum    

 Møteplanlegging og 
årshjul 

   


