
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 25.09.2017 

Stabburet kl 18-21:30 

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

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt av? Høstfesten. Fin fest. Litt færre enn «vanlig».    

Kontrakt med Norges Vel – hva er 
målet vårt nå? 

Kontrakten med Norges Vel går ut nå i 2017. Cecilie og Kurt har vært i nytt 
kontraktsmøte med Norges Vel (Aud Borhild, Erik) og det kom fram at det har oppstått 
en del misforståelser. Aud Borghild ønsker at vi betaler markedsverdi for de lokalene vi 
benytter. Møtet ble avsluttet litt brått for de fra Norges Vel måtte videre. I etterkant av 
møtet har det kommet fram at de ønsket 450 000 i året for lokalene.   
 
Vi har forståelse for at NV ønsker å tjene på å leie ut lokaler. De fleste av de lokalene vi 
benytter hører til driften og er antagelig ikke mulig å leie ut til andre. Vi har også 
vedlikeholdt lokalene vi bruker. Vi kan flytte ut av korntørka.  
Vi kan ha vedlikeholde og betale strøm. 
Et mål er at produksjonstilskuddet skal dekke all leien. 
Med vår økonomi har vi ikke mulighet til å betale den leien.  
 
Agenda til neste møte 

- Historien om etableringen av andelslandbruket som innledning 
- Bli enig om leie av jord 
- Leiepris etter kostnadsprinsipp 
- Areal bruk 

 
 
Aud Borghild ønsker å kutte ned svarthyllhekken. Dette ønsker ikke vi og vi kommer 
gjerne med forslag til hvordan den vedlikeholdes og gjøre det selv etter befaring.  
 
Vi prøver å ta ett møte til med Aud Borghild. Fører det ikke fram må vi kople inn 
fagavdelingen; Johan Ellingsen, Tor Breen, Øyvind Ørbekk Sørheim og i tillegg «de gode 

Cecilie, Paul  
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gamle» Maria Bjune, Ole Hvamstad og Knut Erik Gjestang. 

Kontrakt med fungerende daglig 
leder – utkast til stillingsoppdrag i 
vedlegg 

Kjernen gikk gjennom kontraktsforslaget. Endringer ble gjort i møtet og kontrakten ble 
underskrevet. 
Vedtak: Ny daglig leder: Cecilie Rom 

  

Flaggsaken – hvilke prinsipper kan 
vi enes om? 

Det med det spirituelle er litt utfordrende når vi representerer diversiteten. Enighet om 
at vi skal ha regler for det. Og en saksgang. 
Referer til vedtaket i forrige møte. Kjernen burde tatt mer kontakt i forkant og ønsker 
dialog.  Respektløs å stille et ultimatum overfor de valgte kjernegruppemedlemmene 
som bruker av sin tid. Situasjonen er vanskelig og forslaget er at det skal tas opp i første 
omgang på tautrekkermøtet der kjernen tror at de fleste er representert og så ev 
Årsmøtet.  

  

Endringer i Brønnøysund og 
Cultura –  

Cecilie og Karine ordner. 
Alle må huske å signere i Altinn. 

Karine 
Alle 

 

Økonomi 
Pengebruk:  

Vi har en del på bok og må vurdere hva vi skal bruke det til.  Traktor, Drivhus. Ha det i 
tankene. 
 
Kurs. 
Kurt og Håkon har vært på kurs i Tyskland. Andelslandbruket betaler for utleggene de 
har hatt. Kurt ettersender kostutgifter 

Cecilie 
 
 
 
Karine 
Kurt 

 

Årshjulet: Sette datoer for 
Tautrekkermøte i oktober og 
Høstmøte (evaluering og 
budsjettplanlegging) i november 

Tautrekkermøte: 18.10 kl 19.  Ha pizza fra ovnen til Steinerskolen. 
Høstmøte: 22.11 kl 18. Prøver å ha evalueringen klar til da og presentere resultatene på 
møtet.  

Cecilie  

Høstehjelpsfilmer Høstehjelpsfilmene gjøres ferdige og legges ut på vår hjemmeside.   

Dyrehold på Øverland  Ref. hønsegruppen - hvilket nivå ønsker vi å ha, hva innebærer det, hvordan legger vi 
det opp? Kjernegruppen ber hønegruppen om en oppsummering av sesongen og da 
med særlig vekt på dyrevelferd. Fellesskapet er med å sikre dyrevelferden gjennom det 
økonomiske. Søke for eksempel sparebankstiftelsen om nye hønehus. 

 
Annette 

 

Info fra Kjernen En idé for Kjernen å skrive en liten melding jevnlig til alle om hva vi arbeider med eller   
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har fokusert på, for å synliggjøre oss og arbeidet som Kjernen faktisk gjør. En spalte i 
fredagsmailen. Går på rundgang hvem som skriver 

Ønske om å være med i 
mediagruppa 

Andelsahver Zoyah ønsker å bidra mer. Hun  blir informert og inkludert. Cecilie og 
Annette 

 

Utvikle en kultur som Kjerne 
bidrar med om å takke for gode 
innsatser 

Kjernen viser vei kanskje presentere «Ukas tautrekker» på bloggen.  
Takke for Høstfesten blir første gang. Ansvar Annette. 

  

Bærum Kulturråd Bærum kulturråd har bedt oss om å komme på 8.11 på Bærum bibliotek og snakke om 
andelslandbruk under deres arrangement. Cecilie stiller for oss. Vi ber Oikos om å 
dekke utgifter gjennom prosjektet.  

Cecilie  

    

Eventuelt    

    

 -    

Neste møte Doodle Cecilie  

    

    

Under streken:    

Drivhus    

 Møteplanlegging og årshjul    

 Fryse andel og plass på ventelilste    

 Onsdagsmøte    

 Integreringsprosjektet med 
Norges Vel 

   

 Kartlegge høsting    

  Handlingsregelen    

  Familieandeler    


