
Årsmøte i Tveten andelsgård 

Sakspapirer 

27. januar 2020 kl. 18.00,  
Hovedbygningen på Tveten gård 

 

ANDELSGÅRD



1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å 

underskrive protokollen 

a) Valg av møteleder 
Forslag til møteleder blir lagt fram på årsmøtet. 

b) Valg av referent 
Forslag til referent blir lagt fram på årsmøtet. 

c) Valg av to andelshavere til å underskrive protokollen 
Årsmøtet foreslår protokollunderskrivere. 

3. Styrets årsberetning 
Styrets årsberetning legges ved i utsendelsen til andelshaverne, som «Årsrapport for 

Tveten andelsgård 2019». 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning. 

4. Årsregnskapet, inkludert disponering av 

årsoverskuddet 
Oversikt over årsregnskapet inngår i årsrapporten, som legges ved utsendelsen. 

Regnskapet viste et overskudd på kr 495,15, som styret foreslår at skal inngå i 

budsjettet for 2020. 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets regnskap for 2019, og legger årsoverskuddet inn i 

driftsmidler i budsjett for 2020. 

5. Innkomne saker 
Det er ikke meldt inn noen saker fra medlemmene. 
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6. Styrets forslag til kontingent og innmeldingsavgift 
2019 var et prøveår for andelsgården, også når det kom til prismodellen. Etter 

forslag fra styret vedtok stiftelsesmøtet å gå for en prismodell hvor man kunne kjøpe 

enkeltandel (for personer som er alene om å være med på andelsgården) eller 

familieandel (for husstander med flere personer som er med på gården). Prisene for 

enkelt- og familieandel første sesong var henholdsvis kr 2900 og kr 3600 – en 

relativt liten forskjell på kr 700. Til gjengjeld var det knyttet et litt lavere krav til 

dugnader for enkeltandeler enn for familieandeler, hhv. 9 og 12 timer i løpet av 

sesongen. Grønnsaksutbyttet for de to andelstypene ville være relativt likt, men i 

tilfeller hvor høstemeldingen sier at man kan høste ”så mye man vil av…”, forventet 

man at de med familieandel ville høste mer enn enkeltandelene. 

 I medlemsundersøkelsen på slutten av sesongen svarte omtrent 2/3 at de 

ville beholde dagens prismodell. 3/4 mente prisene var passe høye. På bakgrunn av 

dette foreslår styret å beholde samme prismodell og priser også sesongen 2020. 

Styret foreslår at medlemsinnskuddet, som er et engangsbeløp som betales 

av alle voksne medlemmer første sesong man er med, beholdes på samme nivå som 

2019, kr 300. 

 I medlemsundersøkelsen svarte et flertall at de syntes dugnadstimekravet var 

passe høyt, mens 1/3 svarte at tallet burde vært høyere. Styret forslår at kravet til 

dugnadstimer beholdes på samme nivå som 2019. Samtidig registrerte styret at flere 

medlemmer etterlyste en bedre måte å holde føre regnskap for avlagte 

dugnadstimer. Neste års styre bør jobbe med å finne en god løsning for dette før 

neste sesong. 

 Til slutt mener styret det er behov for å gi en kompensasjon til medlemmer 

som påtar seg styreverv i andelsgården, etter å ha erfart at styrearbeidet medfører 

veldig mange ekstra dugnadstimer, og for å motivere medlemmer til å påta seg 

styreverv. Derfor vil styret foreslå kr 1000 i avslag pr. sesong for medlemmer som 

sitter i styret. Samtidig oppfordres årsmøtet til å vise nøkternhet med hensyn til 

styrets størrelse, for at ikke den økonomiske belastningen skal bli uforholdsmessig 

stor for andelsgården. 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar følgende kontingentsatser for sesongen 2020: 

Medlemsinnskudd (innmeldingsavgift som betales av alle voksne medlemmer første 

gang man melder seg inn): kr. 300,- 

Pris for enkeltandel: kr 2900,- 

Avslag i andelspris for medlemmer med styreverv: kr 1000,- pr. person/sesong. 
Dugnadskrav for enkeltandel: 9 timer i løpet av sesongen. 

Pris for familieandel: kr 3600,- 

Dugnadskrav for familieandel: 12 timer i løpet av sesongen. 
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7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 
Se foreslått budsjett under. Det framgår av budsjettforslaget at styret foreslår å øke 

antallet andeler fra 60 til 80. Dette er innenfor rammene av anbefaling fra gartneren. 

Ettersom andelsgården ikke vil få samme tilskudd fra Oslo kommune som i fjor, er 

det helt nødvendig at vi får inn flere betalende andelshavere, samtidig som 

gartneren mener dette er forsvarlig med tanke på grønnsaksutbytte for den enkelte 

andelshaver. Videre er inntektene beregnet ut fra en antakelse om at andelen 

enkelt- og familieandeler vil fortsette å være nokså jevnt fordelt. Styret har også 

budsjettert med at noen andelshavere vil velge å ikke bli med videre i 2020, slik at 

man får inn økonomiske midler i form av innmeldingsavgift fra andelshavere som 

erstatter disse. Det forutsettes at årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre 

omprioriteringer i budsjettet dersom den økonomien situasjonen vise seg å bli 

annerledes enn det som er budsjettert, for eksempel fordi en fordelingen 

mellomenkelt- og familieandeler ikke blir som budsjettert. 
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Budsjett for 2020
Inntekter Pris Antall Sum
Overføring fra 2019 495 1 495,00 kr
Innmeldingsavgift 300 40 12 000,00 kr
Andelshavere enkelt 2900 40 116 000,00 kr
Andelshavere familie 3600 40 144 000,00 kr
Avslag for styremedlemmer −1000 5 −5 000,00 kr
Spesialandeler 10000 3 30 000,00 kr
Frikjøpte dugnadstimer 200 5 1 000,00 kr
Tilskudd fra kommunen til veksttunnel 30 000,00 kr
Andre tilskudd, sponsormidler 0,00 kr
SUM inntekter 328 495,00 kr



Gartner redegjør for virksomhetsplan for neste år på årsmøtet. 
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Utgifter
Arbeidskostnader gartner Lønn og arb.giveravgift 182 000,00 kr

Yrkesskadeforsikring gartner 4 500,00 kr
Godtgjørelse reise 2 000,00 kr
Godtgjørelse utstyr 2 000,00 kr

SUM 188 500,00 kr
Frø, småplanter, gjødsel Frø fra Solhatt 10 000,00 kr

Planter fra De Haes 20 000,00 kr
Potet og Løk 4 000,00 kr
Kalk (Øko dolomitt) 0,00 kr
Hønsegjødsel (øko) 5 000,00 kr

SUM 39 000,00 kr
Redskaper og materialer Fruktpresse 2 000,00 kr

Ekstrautstyr / ødelagt 2 000,00 kr
Byggekostnader div. 5 000,00 kr
Leie to-hjuls-traktor 3 000,00 kr
Plugg-brett fra Solhatt 0,00 kr
Utstyr/redskaper 10 000,00 kr

SUM 22 000,00 kr
Driftskostnader Jordleie 0,00 kr

Strøm 0,00 kr
Kommunalt vann 3 000,00 kr

SUM 3 000,00 kr
Administrative kostnader Bankkostnader 700,00 kr

Regnskapssystem 2 500,00 kr
Nettside 500,00 kr

SUM 3 700,00 kr
Kontingenter Dr. Dedichens (drivhus) 4 500,00 kr

Debio 4 000,00 kr
NLR 3 500,00 kr

SUM 12 000,00 kr
Diverse Planter og utstyr til historisk hage 10 000,00 kr

Kunnskap og sosiale tiltak 10 000,00 kr
Veksttunnel (forutsetter at vi får tilskudd) 30 000,00 kr
Annet 10 295,00 kr

SUM 60 295,00 kr

SUM utgifter 328 495,00 kr



Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2020, og gir styret fullmakt til å 

gjøre nødvendige økonomiske omprioriteringer ved behov.  
Årsmøtet godkjenner virksomhetsplanen for 2020, og gir styre og gartner fullmakt til 

å gjøre nødvendige endringer i denne. 

8. Valg 

a. Valg av styre og styreleder 
Valgkomitéens innstilling til styre og styreleder legges frem senest på årsmøtet. 

b. Valg av valgkomité 
Årsmøtet foreslår valgkomité. 

c. Valg av revisor ved behov 
Et samvirkeforetak blir revisjonspliktig når driftsinntektene forrige regnskapsår er 5 

millioner kroner eller mer. Ettersom Tveten andelsgård SA opererer i en økonomisk 

størrelsesorden som er mye lavere enn dette, vil ikke styret i denne omgang foreslå 

at foretaket prioriterer å bruke penger på revisjon. 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet velger ikke revisor for regnskapsåret 2020. 

!6


	1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
	2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen
	a) Valg av møteleder
	b) Valg av referent
	c) Valg av to andelshavere til å underskrive protokollen

	3. Styrets årsberetning
	4. Årsregnskapet, inkludert disponering av årsoverskuddet
	5. Innkomne saker
	6. Styrets forslag til kontingent og innmeldingsavgift
	Forslag til vedtak:

	7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år
	8. Valg
	a. Valg av styre og styreleder
	b. Valg av valgkomité
	c. Valg av revisor ved behov


