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Nyhetsbrev desember 2016 
Hei andelsbønder! 
 

Håper årets høstesesong har gitt mange 

gode opplevelser på jordet og mye god 

grøde på bordet. 

Kjernegruppen 2016 

Kjernegruppen i år har bestått av Siri Næss, 

Truls Bjanger, Runa Rismyhr, Monica Olsen, 

Tore Holden og Anne-Berit Holden. 

Inneværende år har vi arrangert en vår – og 

en høstsamling og hatt 4 kjernegruppemøter. 

På kjernegruppemøte i november bestemte vi å sende ut et Nyhetsbrev før jul 

for å informere dere om følgende: 

Årsmøtet 25. januar 2017 kl.18.30-21.00 
Årsmøtet holdes som vanlig på Øver Myra. En invitasjon med agenda for kvelden vil bli 

sendt dere i begynnelsen av januar 2017 

NB! Revisor 
Vi trenger en regnskapskyndig person som kan se over regnskapet for andelslaget. Det 

er ikke store jobben, men den må gjøres, og vi har for tiden ingen revisor. Det vi håper 

på er at en av dere i andelslaget kan påta dere oppgaven. Du kan da ringe eller 

sende e-post til Asbjørn som vil gi deg de opplysningene du trenger. Tlf.: 94978986 eller 

e-post asbjørn@sverdstad.no 

Medlemmer av andelslaget og påmeldinger 

Siden vi startet opp andelslaget har alle andelslagets medlemmer måttet melde 

seg på via et elektronisk skjema som ligger på hjemmesiden, uavhengig av om 

det har vært nye eller tidligere medlemmer. Vi tenker at dette er en litt tungvint 

ordning, og ønsker å forenkle påmeldingsrutinene, slik at dere som har vært 

andelseiere i 2016 og som ønsker å videreføre medlemskapet, trenger ikke å 

melde dere på på nytt slik rutinen var tidligere. Kun nye andelseiere skal melde 

seg på. Det er et ønske at dere sier ifra når dere vil ut av andelslaget, samtidig vil 
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medlemskapet stoppe seg selv dersom fakturaen ikke blir betalt innen en gitt frist. 

Vi håper at dette blir en enklere ordning for dere som ønsker å fortsette som 

andelsbønder. 
 

Kontakt og kommunikasjon 

Den offisielle informasjonskanalen for Sverdstad Andelslag er hjemmesiden: 

http://sverdstad.no 

Som dere vet ligger også retningslinjene våre på hjemmesiden. 

Den beskriver organiseringen av andelslaget. Ved eventuelle endringer i 

retningslinjene, vedtatt på årsmøtet, blir retningslinjene oppdatert etter årsmøtet. 

Face-book: Vi har to face-book – sider. Den ene er en lukket gruppe som heter 

Sverdstad Andelsgård og som administreres av Katinka Thors.  Alle kan melde 

seg inn og gruppa er en uoffisiell sosial arena der andelseierne kan dele 

informasjon og bilder.  

Den andre er https://WWW.facebook.com/sverdstadandelslandbruk 

Denne siden krever ikke medlemskap og er åpen for alle, også de som ikke er 

andelsbønder. Her legges det ut bilder, arrangementer, høstemeldinger og 

annet som kan være av interesse, både for andelsbøndene og de som vurderer 

å bli det. 

Da ønsker vi hverandre lykke til i det nye andelsåret 2017, så ses vi på årsmøtet 

25.januar ☺ 

På vegne av  

kjernegruppen og 

Asbjørn 

 

Anne-Berit Holden 
leder for kjernegruppen 

 


