Porsgrunn, 6. april 2017

Protokoll Årsmøte på Porsgrunn Andelsgård
Tid: Torsdag, 6. april kl. 18-20
Sted: Peisestuen, Eidanger prestegård, Prestealléen 52, Porsgrunn
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning av møte og opptelling av møtende andelshavere
Valg av møteleder og protokollunderskrivere
Årsmelding og regnskap for 2016
Budsjett for 2017
Valg til styret og valgkomite til årsmøtet 2018
Gratis andel til medlemmene i styret fra 2018
Gratis andel til lønnede medarbeidere fra 2018
Endring av andelsprisene fra 2018 – budsjett 2018
Evt.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten merknader
Sak 1: Åpning av møte og opptelling av møtende andelshavere
Åpning av årsmøtet ved Styreleder Gunn Marit Christenson.
Tilstede 16 andelshavere med stemmerett.
Sak 2: Valg av møteleder og protokollunderskrivere
Innstilling:
Anne Mjelva foreslås til møteleder og Anna Sofie Willumsen foreslås som referent.
Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Maja Ditlefsen og Marit Gjertsen ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 3: Årsmelding og regnskap for 2016
Orienteringssak
Årsmeldingen deles ut til de fremmøtte
Gjennomgang av årsmeldingen i overskrifter av Bente Bråthen

Regnskapet:
For driften av andelsgården:
Ift antall andelshavere har gått ned:
Sesong 2015 var vanskelig for bønder i Norge gjenerelt, det var en kald sommer.
Kan også henge sammen med at vi har «ventet» på bygging av drivhus, tun, vannpost mv
og dette ble utsatt da styret måtte bruke energi på å finne et nytt sted å være fra
2017.04.06. Forventningen ble kanskje ikke innfridd.
Ingen øvrige kommentarer på regnskapet for driften av andelsgården.
Ingen kommentarer til regnskapet for skolehagen og møteplassen.
Både årsmelding og regnskap er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1
Sak 4: Budsjett for 2017
Gjennomgang av budsjett grunnlaget for 2017.
Budsjettet er delt i tre:
1: driften av andelsgården
2: Matkultursentret
3: LAND
Der er en del prosjektsøknader, som vi ikke har fått svar på enda og det betyr at det på
dette tidspunktet er noe usikkert.
Innstilling:
Styret ber om at budsjettet godkjennes som fremvist.
Vedtak:
Budsjettet ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at prosjekter kun settes i gang hvis
søknader blir innvilget.
Sak 5: Valg til styret og valgkomite til årsmøtet 2018
Bestående styre:
Gunn Marit Christenson, styreleder, på valg, 2 år
Maja Ditlefsen, ikke på valg, 1 år igjen
Anne Mjelva, ikke på valg, 1 år igjen
Lene Kleven, på valg, tar gjenvalg 2 år
Bente Bråthen, nestleder, på valg, tar gjenvalg 2 år
Bjarne Nærum, på valg – tar ikke gjenvalg
Helene Brorsen, (representerer Osebakken vel), på valg, tar ikke gjenvalg
Nytt styre:
Gunn Marit Christenson, styreleder, på valg, tar gjenvalg 2 år
Bente Bråthen, nestleder, på valg, tar gjenvalg 2 år
Lene Kleven, på valg, tar gjenvalg 2 år
Maja Ditlefsen, ikke på valg, 1 år igjen
Anne Mjelva, ikke på valg, 1 år igjen

Vidar Oterkil stiller som styremedlem for 2 år
Reidar Borg stiller som nytt styremedlem for 1 år
Styret ble valgt ved akklamasjon.
Valgkomité for årsmøte 2018:
Tania Ripoll
Dominique Hardy
Geir Gonsholt
Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.
Sak 6: Gratis andel til medlemmene i styret fra 2018
Bakgrunn:
Siden opprettelsen av andelsgården i 2013 har styret jobbet frivillig og legger forholdsvis
mange timer i andelsgården hver eneste sesong. Hvert styremedlem har sitt
ansvarsområde og i tillegg deltar alle styremedlemmer i dugnader i åkeren i løpet av
sesongen på like linje med andelshaverne.
Styret fremmer derfor følgende forslag til årsmøtet:
De til enhver tid sittende styremedlemmer får en gratis andel i den sesongen, de sitter i
styret.
Vedtak:
Det vedtas enstemmig, at styret fra 2018 får en gratis andel.
Sak 7: Gratis andel til lønnede medarbeidere fra 2018
Bakgrunn:
Andelsgården har siden oppstarten 2013 hatt en daglig leder i 20% fast stilling. Fra 2017
er også gartner ansatt i fast stilling, denne i 60%. Ansettelsesprosenten avspeiler ikke det
faktiske behov men er det, som budsjettet gir mulighet til. Både daglig leder og gartner
bidrar med et betydelig antall frivillige timer for å drifte andelsgården.
Kommentar: det må ikke ligge en forventning om, at man som ansatt jobber mer enn man
får lønn for.
Styret fremmer derfor følgende forslag til årsmøtet:
Ansatte på andelsgården, får en gratis andel.
Vedtak:
Forslaget vedtas enstemmig
Sak 8: Endring av andelsprisene fra 2018 – budsjett 2018
Med henvisning til saksgrunnlaget fremmer styret i andelsgården følgende forslag til priser
på andeler for sesong 2018:
Voksen: 3200,Familie: 6400,-

Honnør: 2500,Student: 2500,
Kommentar:
Fint med bevissthet om hva det koster å produsere økologisk mat.
Fint, hvis det kan deles i flere betalinger
Evt. holde student andelen billigere, da de som utgangspunkt
Evt. billigere prøvemedlemsskap til første års medlemmer
Som medlem har man ikke noen ide om, hva man går inn til så de fleste har ikke noe
forhold til.
.
Sideordnet forslag om første års medlemmer får en litt billigere andel.
2 stemmer for
14 stemmer imot
Vedtak:
Styrets forslag til andelspriser for 2018 vedtas med godkjent flertal!.
Evt:
Ingen saker til evt.
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