
STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

Tid: 12. august 2015 kl. 19.00
Sted: I Åkeren

Til stede: Gunn Marit Christenson, Bjarne Nærum,, Geir Gonsholt-Hansen, Bente Brathen, Lene Kleven, Anne Mjelva, samt Anna
Sofie Willumsen og Endre Løwe

Forfall: Lill Aina Ausland
Møteleder:  Gunn Marit Christenson
Referent: Anna Sofie Willumsen

Sak Ansvar

Sak 38/15  Godkjennelse av møteinnkalling og referat - 24. juni 2015

Alle

 Utsettes til neste styremøte

Sak 39/15 Økonomi

Budsjett kjernedrift for 2015  er vedlagt -finnes også i dropbox 

Status vedr innbetalinger av kontingent: 

Der er pr. 31/7-15 fakturert for 269.100 kr

Der er pr 31/7-15  er der 100 ordinære andelshavere og 37 barn/honnør (+3 gratis andeler)

ente



Vi er ca 150.00 kr unner budsjettet og vi trenger flere andelshavere og/eller spons penge for å komme i mål i år.

Status spons

Bente, Bjarne og Gunn Marit møtes en gang i uka fremover og jobber videre med spons.

Verving andelshavere

 de som ikke har betalt – 17 – Lene tar en ringerunde

 nye – vi sender epost til alle andelshavere – verv en andelshaver og vi er i mål.
Bente og Bjarne jobber fortsatt mot studenter på HiT og forsøker å få til en avtale om å bli en del av intro-
uken for nye studenter.

 Der trykkes opp nye brosjyrer og plakater, som kan brukes på div. Arrangementer og i byen for å gjøre 
andelsgården mer synlig. Skal også brukes på Mersmak og NY ORK

Bente/Bjarne/
Gunn Marit

Bente?

Sak 40/15 Åkeren

Status i åkeren

Åkeren har aldri været så fin og ryddig som den er i år! Skiltingen fungerer og gjør det mye enklere å finne de ulike
grønnsaker.

Og så trenger vi fremdeles al den lukehjelp, som er mulig.

Ferieavvikling 
Vi må starte planleggingen av ferieavvikling tidligere og få på plass gartnervikarer. Uansett blir man overveldet av 
hvor mye der er å gjøre og det kan være vanskelig å prioritere og fokusere. De siste ukene i juni er det vanskelig å



samle folk i åkeren pga skoleavslutning og div. arrangementer i byen og. 

Lukekveldene på onsdager startes igjen kl. 17-19– viktig at det også er en sosial samling og anledning til å møtes 
med andre andelshavere og medlemmer fra styret.

Lene

Sak 41/15 Bydyrkerne 

Status og videre arbeide med prosjektet

Bente jobber med sluttrapporten, som skal legge an til å søke penge til et hovedprosjekt. Mer om dette på neste 
styremøte.

GM, BB og 
ASW

Sak 42/15 Arrangementer 2015

 Mersmak siste helg i august – egen stand og koordinering av øko-torget

 NY ORK d. 5. september – selge suppe i samarbeide med Meirigården som i 2014

 Kurs: Soppkurs med Langøya Hovedgård 6. september

 Høstmarked på Keims Gård, lørdag s. 26. september

 Bjørg Vik -dagene 2, og 3. oktober – henvendelse fra Litteraturgarasjen 

 Høsttakkefest d. 15. oktober

 Kurs: fermentering. Lene vil gjerne tilby kurs og finner dato

?

Anne +Lene

Fie

Bente

Bente

Gunn Marit

Lene



Sak 43/15 HÆFFRA

Direkte salg fra lokale økologiske produsenter til andelshavere

- så langt har produsentene vært veldig fornøyde og vi fortsetter.

Endre

Sak 44/15 Eventuelt

Alle


