Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 01.03, 03.03. og 07.03. 22
På Teams: kl 19 – 20.00 alle tre dager
Til stede: Liv, Kirsti, Raymond, Kurt, Marte og Cecilie (ref). Henrik 07.03.22

Sak

Fritt ord – hva er vi opptatt av?

1. Ny betalingsløsning

Innhold

Ansvarlig

Fritt ord: Snakker om hendelser på gården

Alle

Noen av oss skal ha møte med Sassa imorgen om dette.

Cecilie/Kurt

Kurt: Kan man dele opp betalingen for eksempel 4x?
Det er mange spørsmål. Kompatibilitet mellom Matrix og den nye betalingsløsningen er
relevant. Det er kort tid nå til vi skal ta inn nye andelshavere.
Vedtak 1 mars: Kjernen ga deltagerne i møte, dvs Liv, Kurt og Cecilie, myndighet til å vurdere
beslutningen om vi skal ta imot tilbudet om ny betalingsløsning nå.
Vedtak 3 mars: Deltagerne på møte ble presentert for en god løsning med nettbutikk bak
betalingsmur på vår wordpress nettside, som må flyttes til en ny server.
Transaksjonskostnaden er 1.95% dvs. ca. 38 000 kr.
Deltagerne mener at transaksjonskostnaden er høy i forhold til vår virksomhet nå. For
eksempel vil en stor andel ha en transaksjonskostnad på 123 kr. og en liten 82 kr. Kjernen
finner ikke rom for denne investeringen i det foreslåtte budsjettet til årsmøte 2022. Kjernen
har ikke myndighet til å ta denne kostnaden uten årsmøtevedtak pga handlingsregelen. Vi
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foreslår å vurdere dette videre sammen med andelshaverne og vi kan stille spørsmål i
evalueringen til høsten.
Diskusjonen fortsetter i kjernen 07.03.22 etter at prisen er redusert fra 1.95% i
transaksjonskostnad til 1,20% til Bambora det vil si 19.680 basert på en omsetning av andeler
på 1,6 MNOK. Dette er innenfor handlingsregelen. I tillegg til totalpris med kurs på 9 USD/NOK
er i tillegg for innmeldingsavgift 1800 kr og brutto årsavgift er 3240 minus budsjettert avgift
gir totalt tillegg på 4040 i 2022. Kjernen mener dette forsvarer å gå utover handlingsregelen.
Vedtak 7 mars: Vi kjøper betalingsløsning og bruker penger fra donasjon i 2022. Enstemmig
vedtak.
Ny nettside må på plass innen betalingsløsningen kan brukes. Kirsti Marie blir med på å teste
ny nettside. Kurt følger opp med bidrag fra Cecilie og Liv.

