Oppsummering fra årsmøtet i
Sverdstad Andelslandbruk 06.02.2019
Velkommen
Kjernegruppemedlem Anne-Berit
Holden ønsket de ca. 30
frammøtte velkommen og
presenterte kveldens temaer:

Årsberetning v/ Asbjørn
Asbjørn hadde en gjennomgang
av årsmeldingen der han
oppsummerte forrige års drift:
Organisering
Andelslagets styre, eller
kjernegruppen, som vi har valgt å kalle det består av Anne-Berit Holden (leder)Tore
Holden, Gro Wilhelmsen, Inger M. Paulsen, Pål Rune Nordmarken og Runa Rismyhr. Disse
fortsetter også i 2019. Gruppa har ansvar for felles møter og arrangementer som
årsmøte, høstedager, revisjon av regnskap og økonomiske beslutninger gjennom
sesongen, retningslinjer for driften, andelslagets hjemmeside; http://sverdstad.no her og en
åpen face book –gruppe:
Sverdstad andelslandbruk.
Kjernegruppen skal også være et bindeledd mellom andelsbøndene og gårdbrukeren
og vi har hatt tre kjernegruppemøter i løpet av året.
Gårdbrukeren sender ut høstemeldinger en gang i uken, gjør fakturering og regnskap,
og står for organiseringen av den daglige driften. I 2018 hadde vi 163 voksenandeler
(178 i 2017) og 9 ungdomsandeler (12 i 2017) fordelt på 124 adresser (134 i 2017)
Det har vært to felles samlinger i 2018, en i juni og en i august. Vi har hatt 2
dugnadsdager med høsting av rotvekster i slutten av oktober.
Dyrking
God potetavling som varte nesten til de nye var klare første uke i juli. Kålrot til midt i april.
Da begynte jordskokkene, som varte ca. en måned.
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Den varme våren gjorde at alt gikk veldig fort; vi hadde plukksalat i drivbenken fra
20.mai, og kunne da også prøvehøste fra det nye rabarbrafeltet i bakhagen. Reddik og
spinat fra slutten av mai og hodesalater fra midten av juni er uvanlig tidlig. Fra slutten av
juni var allerede utvalget bra med neper, mangold, grønnkål av ulike slag, løk, squash
og tomater. Det var mye bringebær, og agurk og sylteagurk ga gode avlinger fra midt i
juni. Også av løk og potet fikk vi gode avlinger.
Men det varme og tørre været var også problematisk; både pastinakk, rødbet og
gulrot spirte dårlig, og gulrøttene fikk et tidlig og kraftig angrep av gulrotflue som satte
spor etter seg i hele avlingen. All utplanting ble svært krevende, og en del
hodekålplanter ble så store at de måtte kastes. Det ble mye arbeid med vanning, men
lett arbeid med ugras.
Økonomi
Inntektene i 2018 ble nesten 30.000 kroner lavere enn vi hadde budsjettert. Det skyldes
hovedsakelig at medlemstallet har gått ned. Utgiftene til vanningsvann ble stor i fjor,
men arbeid, som er den største posten, er under budsjett. Det skyldes nok mindre
lukearbeid enn vanlig. Fjorårets resultat ble et underskudd på 10.918 kroner som dekkes
av oppsparte midler fra tidligere år.

Synspunkter på 2018-sesongen, en erfaringsutveksling om året som
har gått
Synspunktene på fjorårets sesong handlet ikke så mye om grønnsakene denne gangen.
Det kan ha sammenheng med at Asbjørn redegjorde for avlingen i gjennomgangen av
årsmeldingen, og at andelsbøndene er fornøyde med det grønnsaksutvalget vi har! En
andelsbonde spurte imidlertid om vi kunne plante acorn- squash. Resten av det som
kom fram i plenum var mer av praktisk art:
Andelsbønder etterlyste vann i krana ved vaskeplassen. Mange trenger å få vasket
rotvekster spesielt, før de bringer dem i hus. En foreslo at vi kunne ha en tønne med
vann stående på vaskeplassen. Dette kan også funke, men vi er alle veldig førnøyde
med vaskeplassen med vannslange og vann!
Noen etterlyste flere grønnsakskurver til innhøsting av grønnsaker, og om vi kunne ha
noe mer poteter i løs vekt i boden, i tillegg til posene. (om høsten)
Videre ble det snakket en del om den lukkede face-book siden vår; Sverdstad
andelsgård. Den ble etablert og administrert av en tidligere andelsbonde, Katinka Thors,
og fungerer som alle andre lukkede facebook-grupper; man melder seg inn. Siden
Katinka ikke er andelsbonde lenger er det ingen som følger opp denne siden, men
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noen bruker den fortsatt. Så dersom dere ønsker å delta, er det bare å melde seg inn.
Gro Wilhelmsen sa hun kunne overta siden, uten at vi konkluderte noe på møtet.
Kommer tilbake til om Gro overtar som administrator for denne siden i Nyhetsbrevet som
blir tilsendt dere medio april.
Noen andelsbønder har dannet et birøkterlag som produserer honning på gården.
Anne Kristin M. Fell, som er med i gruppen fortalte litt om erfaringene så langt, og ved
overskudd av honning settes dette ut i boden for salg til andelsbøndene. De få
glassene de hadde i fjor gikk fort unna. Mener det også var henne som fortalte at det er
kjempegodt å sylte squash på samme måte som sylteagurker! Og at squash holder seg
i romtemperatur i månedsvis etter at de er høstet. Flotte tips, da vi alltid har hatt mye
squash, og det er kort vekstsesong.

Kjernegruppens medlemmer og oppgaver v/Anne-Berit
Det første kjernegruppa gjorde etter den ble valgt i 2014, var å utarbeide retningslinjer
for Sverdstad andelslandbruk. Retningslinjene ligger på våre hjemmesider og blir
oppdatert hvert år.
Hensikten med retningslinjene er at alle andelsbøndene skal kjenne til organiseringen av
andelsgården og hvordan den drives. Her finner du hvem som sitter i kjernegruppa til
enhver tid og hva vi bidrar med av oppgaver. De tre viktigste arbeidsområdene vi har
er å være en støtte for bondens forslag og tanker rundt driften på vegne av alle
andelsbøndene. I tillegg tar vi ansvar for å arrangere felles samlinger og møter (for
eksempel årsmøtet) og informerer om dette. I 2018 hadde vi vårsamling i juni i strålende
vær og et trettitalls andelsbønder møtte! Høstsamlingen ble arrangert i august der
andelsbøndene hadde med seg deilige retter fra markens grøde!!! Veldig mye godt,
og oppskrifter ble delt, og er lagt ut på hjemmesiden vår.
Vårsamlingen i 2019 er satt til lørdag 15.juni fra kl. 14:00 – 16:00 og høstsamlingen er
lørdag 7.sep. til samme tidspunkt. Datoene for vår og høstsamlingen blir å finne i et
Nyhetsbrev som sendes ut til alle andelsbøndene i løpet av april 2019. I tillegg sendes en
invitasjon til samlingene ut sammen med høstemeldingen ca. tre uker før samlingene.
Det ble ikke valgt nye medlemmer til kjernegruppa i år da Inger M. Paulsen og Pål Rune
Nordmarken ble valgt inn på årsmøtet i fjor, og resten; Gro Wilhelmsen, Runa Rismyhr,
Anne-Berit Holden og Tore Holden ønsket å fortsette i gruppa. Rekruttering av nye
medlemmer til kjernegruppa skjer ved at når noen ønsker seg ut, velges det nye på
kommende årsmøte. Dette har fungert helt greit mener vi.
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Frivillige dugnader
Det er bonden som innkaller til frivillige dugnader ved behov. Det er imidlertid ingen
dugnad eller arbeidsplikt på gården, og det er de som har lyst og anledning som møter.
Det er viktig å presisere at ingen andelsbønder skal ha dårlig samvittighet for ikke å
møte på dugnader. Vår innstilling til andelslaget skal være tuftet på tillit, tilhørighet og
frivillighet og er nedfelt i retningslinjene. Det er været som bestemmer datoene for
dugnadene, så det viktigste å vite, er at det er dugnader i månedsskiftet mai/juni, og i
okt/nov før frosten kommer.
Hvor mye er en andel?
Et stadig tilbakevendende spørsmål fra andelsbøndene er hvor mye en andel er. Vi har
forsøkt å beskrive det på ulike måter, og sier nå i retningslinjene at en andel er forbruket
til en person. Det vil si at andelseier kan høste til eget forbruk, men ikke til andre. Dersom
du har grønnsaker som blir dårlige, da har du tatt for mye! For øvrig har vi noen
grønnsaker, for eksempel tomater og brokkoli som det er begrensninger på, da kommer
dette fram i høstemeldingene. Likeledes hvis det er overflod av noe, for eksempel
bønner, da kommer det på høstemeldingen at vi kan vi høste for konservering.

Mål for 2019
Dyrkingsplaner m/budsjett, v/Asbjørn
Økonomi
Asbjørn gjennomgikk budsjett og regnskap for 2018 og budsjett for 2019 (Vedlagt)
På årsmøtet i 2018 diskuterte vi om vi skulle øke andelsprisen for voksne med 100 kr for
2018, men konkluderte med å se dette an til i år. Det ble derfor, på årets møte, besluttet
å øke andelsprisen til 2200 kroner pr. voksenandel. For nye medlemmer kommer 300 kr i
tillegg for administrasjonsutgifter. Dette er en engangsutgift og gjelder hele vår
medlemstid.
Det er vesentlig å si i denne sammenheng at vi er den rimeligste andelsgården i landet
og en av de få som ikke har pliktarbeid.
Dyrkingsplan
Utvalget av grønnsaker vil bli omtrent som i fjor, med noen justeringer basert på
erfaringer som ble gjort forrige sesong. Vekstsesongen beregnes fra ca1.juni, og med
vinterlagring av noen rotfrukter utover vinteren.
En oppdatert innhøstingsplan med oversikt over alle grønnsakene som blir dyrket i 2019,
og når de kan høstes, vil bli tilgjengelig for andelsbøndene i god tid før innhøsting, og
legges ut på hjemmesiden. Dette er oversikt over alle grønnsakene samt når de kan
høstes, som kommer i tillegg til høstemeldingene. Det ble sagt at innhøstingsplanen var
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fra 2017, men det er bare at jeg har glemt å endre datoen. Skal oppdatere den til 2019utvalget!

For bonden og kjernegruppa
Anne-Berit Holden
Sverdstad andelslandbruk
Facebook –side: https://www.facebook.com/sverdstadandelslandbruk
Hjemmeside: http://sverdstad.no
E – post:
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sverdstad@gmail.com

