Oppsummering fra årsmøtet i
Sverdstad Andelslandbruk 12.02.2020
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 har i 2019 bestått av Anne-Berit Holden
(leder)Tore Holden, Gro Wilhelmsen, Inger M. Paulsen, Pål Rune Nordmarken og Runa
Rismyhr. 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, samt en lukket gruppe; Sverdstad andelsgård, som
administreres av Gro Wilhelmsen i kjernegruppa.
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 2019 hadde vi 136 (163)
voksenandeler og 6 (9) ungdomsandeler fordelt på 106 (124) adresser. Det er 2018tallene som står i parentes.
Som vanlig, har vi hatt to felles samlinger i 2019, en 15.juni og en 7.september. Vi har
hatt 2 dugnadsdager med høsting av rotvekster første uka i november. Kjernegruppa
har hatt tre møter gjennom året.
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Dyrking
Vi startet sesongen med en beholdning av potet, kålrot og løk fra 2018. Potetene varte
helt fram til nye kom midt i juli. Kålrot hadde vi ut juni og løken til først i april.
Vårsesongen for jordskokk varte ca. en måned, fram til midt i april. Resten v fjorårets
purre ble høstet fra midt i mars til ca.1.mai.
En mild og tidlig vår gjorde at de nye vekstene kom fort i gang. Allerede de siste
dagene i april kunne vi begynne og høste salat, grasløk og løpstikke.
En mnd. seinere hadde vi reddik og spinat klar til høsting. Sommerværet var fint , med
regn og sol om hverandre og fra St. Hans ble stadig flere vekster klar. En uke ut i august
hadde vi fullt utvalg og avlingsmengden var god. Men noen problemer har vi hvert år;
noen kalde netter tidlig på sommeren gjorde at de japanske reddikene gikk i blomst og
sylteagurker, squash og gresskar ble satt kraftig tilbake. Gulrotfluene som heldigvis ikke
fant gulrøttene, gikk i stedet til angrep på persillen, som bare så vidt overlevde. Og
noen glupske sniler i drivhuset ødela mye for salaten vi skulle hatt utover seinsommeren.
Økonomi
Med færre medlemmer enn de siste årene, ble inntektene de laveste siden
oppstartsåret, til tross for økningen i andelspris. Men med stram utgiftdisiplin, greie
vekstforhold og flinke og effektive medarbeidere, ble resultatet likevel et overskudd på
15401 kr. Sammen med oppsparte midler fra tidligere år har andelslaget nå 25.911,kroner på bok når alle utgifter er betalt.

Synspunkter på 2019-sesongen, en erfaringsutveksling om året som
har gått
Alle syntes å være fornøyd med 2019-sesongen og grønnsaksutvalget samtidig som det
ble ønsket mer slangeagurker da disse er meget populære og fantastisk gode. Asbjørn
fortalte at det ble mindre agurker enn forventet i 2018 fordi han fikk noen
snegleproblemer som han ikke så. Dette fordi sneglene gjemte seg unna, under brettet
m/salatfrø og kom fram i nattens mulme og mørke. Ellers var det også ønskelig med
flere sylteagurker, da mange ikke fikk noen av disse i 2018-sesongen.

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.
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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 2019 hadde vi vårsamling 15.juni i
strålende vær og et trettitalls andelsbønder møtte! Høstsamlingen ble arrangert
7.september der andelsbøndene hadde med seg deilige retter fra markens grøde!!! På
tross av litt dårlig vær var vi ca 20 andelsbønder som mesket oss i deilige retter. Vi
dekket bord inne i garasjen og satt ute, og det fungerte helt utmerket. Jeg fikk også
denne gangen oppskrifter som er lagt ut på hjemmesiden vår.
Vårsamlingen i 2020 ble satt til lørdag 13.juni fra kl. 14:00 – 16:00 og høstsamlingen
lørdag 5.september til samme tidspunkt. Datoene for vår og høstsamlingen sendes ut
sammen med høstemeldingen ca. tre uker før samlingene.
Valg av nye kjernegruppemedlemmer
Rekruttering og valg av nye kjernegruppemedlemmer har gjennom årene skjedd ved
at, når noen ønsker seg ut av kjernegruppen, velges det nye på årsmøtet.
På årsmøtet denne gangen gikk Tore Holden ut av kjernegruppen og Anne-Berit
Holden takket av som leder for kjernegruppen. Begge fortsetter som andelsbønder.
Inn som leder av kjernegruppen har vi fått Pål Rune Nordmarken. Han har sittet i
kjernegruppen siden 2018 og har god kjennskap til kjernegruppens oppgaver. I tillegg
kan vi ønske to nye kjernegruppemedlemmer velkommen. Disse er:
Anne Karine Hem og Marlene Koslowski Omlid. Velkommen begge to!!! Gro Wilhelmsen,
Runa Rismyhr og Inger M.Paulsen fortsetter i kjernegruppen.

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.
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Mål for 2019
Dyrkingsplaner m/budsjett, v/Asbjørn
Økonomi
Asbjørn gjennomgikk budsjett og regnskap for 2019 og budsjett for 2020 (Vedlagt)
Dyrkingsplan
Utvalget av grønnsaker vil bli omtrent som i fjor, med noen justeringer basert på
erfaringer som ble gjort forrige sesong, og ønsker fra årsmøtet. 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 2020
og når de kan høstes, vil bli tilgjengelig for andelsbøndene i god tid før innhøsting, og
legges ut på hjemmesiden. Dette er oversikt over grønnsaksutvalget fra år til år, samt
når vi kan forvente å høste de ulike grønnsakene.
For bonden og kjernegruppa
v/Anne-Berit Holden
Sverdstad andelslandbruk

Åpen Facebook –side: https://www.facebook.com/sverdstadandelslandbruk
Lukket facebook – side: Sverdstad andelsgård, som alle andelsbønder kan melde seg
inn i.
Hjemmeside: http://sverdstad.no
E – post:
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sverdstad@gmail.com

