
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 18.01.2016 

Stabburet kl 18-21.30 

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

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord Ivar Hoff har sluttet som eiendomssjef i Norges Vel. Knut Erik Gjestang er konstituert sjef fram til 
påske. 

  

Dyrking Neste møte   

Regnskap Jorunn er ferdig. Kr 17000 i overskudd. Anslaget til Karine var litt høyt for honorarer og en del av de 
antatte utgiftene kom ikke.  

Karine  

Budsjett 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. 

Kurt 
Karine 

 

Visjonsdokumentet  Kjernen leser gjennom og kommer med kommentarer. Jobbet med status og mål. Vokse med 
senkede skuldre. Konklusjoner og mål til hver bolk. Også tatt med dokumenter som kjernen styrer 
etter. Legge det som link/i sky. Tidsangivelsene er litt flytende. Holde dokumentet levende, ikke 
putte det i en skuff. Jolien etterlyser og skal komme med de «hårete målene». Det viktigste kjernen 
skal ta stilling til er målene. At vi kan stå inne for det. Frist for tilbakemeldinger: fredag 22.01.16 kl 
15.Til cecilie@mirmar.no. Visjonsgruppa jobber med innspillende i helgen og så sendes det ut til 
tautrekkere med frist onsdag. Sendes ut sammen med andre papirer til vintermøte. Spørre Vilde 
om hun vil lage forside og lay out. Kurt spør Vilde. 

Cecilie 
 
 
 
 
 
 
Kurt 

 

Sosialt engasjement Forrige møte: 
Forslaget er tre sosiale behov/engasjement. Når de er innen er de andelshavere på lik linje med oss 
andre. En av engasjementene er gratis. De andre betaler. Tillit til at kjernen bestemmer/vurderer i 
hvert tilfelle. Trenger fleksibilitet. Legges fram på vintermøtet. Invitere Zindy 
 
Ikke nødvendig å invitere Zindy, men spille inn en hilsen fra henne som vi kan vise på Vintermøte. 
Jorunn forteller om opplevelsen med mannen med støttekontakt. Legges fram som et prøveår som 
en forlengelse av prøveåret 2015. Lage en evaluering av 2015 til årsmøtet, Cecilie.  

Jorunn 
 
 
 
 
 
 
Cecilie 

 

Vintermøte og 
Årsmøte 

Dato Vintermøte 04.02 kl 18-21 Steinerskolen i Bærum 
Tema:  

 
 

 

mailto:cecilie@mirmar.no
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- Dyrkningsplan (Tomater i alle tuneller. Vinterlagring) Maks 1 ½. 
- Visjonsdokumentet 
- Kjernens råderett over et visst antall andel for det sosiale engasjementet. 
- Tautrekkerbehov. Idedugnad. 

Møteleder: Kjernen leder. Velkommen ved Simon. Tidholder: Simon.  
Fakler: Karine 
Nøkler: Kurt 
Mat: Spørre om Hege Korg. Spørre om Rita har noe.  Cecile spør. 
Kurt og Håkon ordner pc, prosjektor og lyd 
Kjernen møter 17:15. 
 
Dato Årsmøte 05.03 kl 16-18 i forbindelse Jubileumshelg 

- Visjonsdokument  
- Kjernens råderett over et visst antall andel for det sosiale engasjementet. 

Alternativ dato 09.03. sjekke med Grav. 

Kurt 
Visjonsgruppa 
Jorunn 
Anette 
 
 
 
Cecilie 
 
 
 
 
 
 
Karine 

Økohelg jubileum 
Nettverksmøte Oikos 
21.06 

Kjernen foreslår å utsette jubileumshelgen til i nærheten av nettverkssamlingen til Oikos 21.06.16. 
og prøve å få til et samarbeid. Karine tar kontakt med Oikos. Annette tar det opp med 
jubileumskomiteen.  

Karine 
Annette 

 

Medlemsregister Formell henvendelse til Håkon om at vi ønsker at han fortsetter. Vi går gjennom teksten før 
årsmøtet. Be om å få teksten til e-posten og teksten etter innlogging. Kjernen lurer på ordlyden 
rundt om du kan melde på folk som ikke er i husstanden din.  

Karine  

Drivhus Avslag på søknaden til LD. Prøver Innovasjon og fylkesmannen i Akershus. Møte i gruppa 21.01.16 Karine  

Dokumenter på 
Dropbox 

Dokumentene som kjernen styrer etter ligger tilgjengelig for alle. Alle i kjernen har 
redigeringstilgang.  

Karine  

Hvordan kan vi 
tilrettelegge for at 
Duggurd kan selge 
lokalprodusert mat 
fra gården? 

Møte med Øverland kooperativet og Duggurd. Marianne sa opp sin andel da hun fikk det travelt 
med barn og butikk. Nå er ventelisten lang og hun vil ha andel igjen. Hvordan er det med de som er 
viktige her på gården? Duggurd ønsker også å selge grønnsaker som er produsert på gården. 
Hvordan er det å ha andeler og selge grønnsaker i butikken? Hvordan kan vi sameksistere? Vil være 
flere som vil kjøpe grønnsaker direkte. Følge dette temaet noen møter framover. Be om innspill fra 
Jolien. Starte med noen «enkle» kulturer; poteter, gulrøtter. 

Cecilie  
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Dyrehold Har et spesielt ansvar for dyreholdet i kjernen. Starte med regelmessig info fra hønegruppa til 
kjernegruppa. 

Anette  

Eventuelt Samtale rundt demokrati i andelslaget. Fundamentet er åpenhet og dialog. Viktige avgjørelser tas 
på årsmøtet og diskuteres på vintermøtet. 

  

    

    

Neste møte 08.02.16 kl 18 Stabburet   


