
18.2.2021 

ÅRSMØTE 2021,  

DYSTERJORDET ANDELSLANDBUK SA, 
ÅS. 

 

Dagsorden 

1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Styrets forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innkalling og dagsorden godkjennes 

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

protokollen  

Møteleder: Natalie Keene ble valgt til møteleder  Referent:  Eli Moe ble valgt til referent. 

I tillegg: Jan Vermaat ble valg til zoom-master. 

Andelshavere til å signere protokollen:  Christina Ming Kei Wong og Hannah Wenng ble valgt til å 

signere protokollen. Begge er andelshavere. 

3.    Årsberetning 2020 (vedlagt) 

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2020 godkjennes 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak blei enstemmig vedtatt. Årsberetningen for 2020 godkjennes 

 



4.    Årsregnskap 2020 (se revisorsberetning og årsregnskap under) 

 

  RESULTATREGNSKAP 
Budsjett 
2020 

Regnskap 
2020 Kommentarer regnskap 2020 

  INNTEKTER       

1100 Årskontingent 364,000 332,614 mindre en forventet 

1101 
Årskontingent nye 
studentandeler 7,500 0 ikke kapasitet til dette tilbudet i 2020 

1102 Årskontingent arbeidsandeler 10,500 12,000 8stk, 1500 kr hver +26 t arbeidsplikt 

1103 Donasjoner til andeler 0 14,000 Donasjoner av andeler 

1200 Arealtilskudd 20,000 16,936 Mindre en forventet 

1300 Andre inntekter 3,000 394 ingen salg pga korona. Beløp er fra Nav 

1301 Donasjoner til drift 0 491 Frie donasjoner via Vipps 

1400 Renteinntekter 250 330 fra bank kontoene 

1500 Tilskudd, sponsormidler 0 0 Søknadene ikke lykkes 

1600 Skoleandeler 0 0 Ingen skoleandeler pga corona. 

1700 Nedskriving gjeld/ annet intekter 0 0   

  Sum inntekter 405,250.00 376,765 -28,485 



        

  KOSTNADER       

2100 Arbeidskostnader gartner -105,280 -59,225 397.15 timer HM, lønn er 224 kr per time 

2101 Arbeidskostnader medhjelper -30,000 -26,860 197.5timer DB, lønn er 200 kr per time 

2200 Arbeidskostnader daglig leder -60,480 -36,522 270 timer NK, lønn er 224 kr per time 

2201 Skattetrekk 0 -66,336 Brutto lønn vist over 

 Sum lønn 
-

195,760.00 -188,942 Mindre pga: HM jobbet mindre og DB jobbet mer  

2202 Arbeidsgiveravgift 14,1 % -27,602 -29,801 mindre totale arbeidstimer 

2203 Feriepenger 12 % -23,491 -21,160 mindre totale arbeidstimer 

2204 Forsikring -4,000 -4,497 Prisøkning fra 2019 

 Sum arbeidskostnader -250,853 -244,400 6,452.61 

2300 Frø, småplanter, gjødsel mv. -45,000 -46,949   

2400 Materialer, redskaper mv. -18,000 -21,459   

2401 Avskrivninger -24,000 -27,593 tunnel broke early in 2020 - ny plast 

2500 Leie av traktor, redskaper, fører -12,000 -3,750   

2600 Jordleie -17,520 -17,520   

2700 Annet 0 -220 reklame på Facebook 

2701 Programvare -12,000 -9,229 Rubic medlemssyst. og Fiken regnskap 

2702 Kjøregodtgjørelse -2,500 -2,038 NK og HM 

2703 Annen godtgjørelse -5,000 -4,039 Arbeidstøy, hjemmekontor etter arbeidsavtale 

2704 Kontigenter -4,000 -4,661 Debio og Norsk Landbruksrådgiving 

2805 Sosiale tiltak -4,053 0 1% av omsetningen, skal bruke I 2021 

2706 Kommunalt vann 0 0 Egen brønn fra 2019 

2707 Kunnskap og sosialt -9,500 -4,068 Barne områdene, kurs. Mindre pga. Coronoa 

2800 Gebyrer mv. -600 -730 bank gebyr 

2810 Tap på fordring 0 0   

2820 
Manglende feriepenger fra året 
før 0 0   

2900 Tilskuddsmidler  0 0   

  Sum kostnader -405,026 -386,656 18,370 

        

  RESULTAT 224 -9,891   

        

        

  BALANSE   
Regnskap 
2020   

        

3500 Anleggsmidler   68,914 
Nyinvesteringer (115.246 kr) - avskrivninger (49.855 
kr) 

3600 Fordringer       

3700 Bankinnskudd driftskonto   178,364 Saldo per 31/12/20 

3701 
Bankinnskudd 
skattetrekkskonto   0 Saldo skattetrekk bankkonto 31/12/20 

3702 
Bankinnskudd avsatte 
feriepenger   22,927 Saldo sparekonto for feriepenger 2019, 31/12/19 

  Sum eiendeler   270,205   



        

4100 Egenkapital   221,561   

4101 Årets innmeldingsavgift   19,271   

4200 Årsresultat   -9,891   

 Sum egenkapital   230,941   

        

4300 Kortsiktig gjeld    16,444   

4301 Skyldig skattetrekk   0   

4302 Skyldig feriepenger   22,820   

  Sum egenkapital og gjeld   270,205   

        

        

  INVESTERINGSBUDSJETT       

 Likvide midler 1.1. 130,277 130,277   

 

Andelsinnskudd (ny 
egenkapital) 10,000 0   

 Donasjoner til investeringer 0 0   

 Investeringer -110,000 -12,013   

 Resultat før avskrivninger 23,776 17,702   

  Likvide midler 31.12. 54,053.00 135,965.95   

       

Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2020 godkjennes. 

Vedtak: Regnskapet var sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Revisors rapport ble vist i møtet. Revisor 

Elling Bjerke har godkjent og funnet regnskapet i orden. Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Årsregnskapet for 2020 godkjennes. 

5.    Innkomne saker  

Styret har ikke mottatt forslag til innkomne saker fra medlemmer. 

Møteleder refererte til vintermøtet, og orienterte om at innspill som kom inn på vintermøtet er tatt med i 

styrets videre arbeid. 

6.    Virksomhetsplan for 2020  

a)  Årsmøtet tar virksomhetsplanen til orientering. 



b)  Styremedlemmer får gratis andel, dersom økonomien tilater det, mot at 

de forplikter seg til oppfølging av definerte arbeidsoppgaver for 

andelslandbruket. 

c)  Vi foreslår automatisk fakturering etter årsmøtet (hvert år) til 

eksisterende andelshavere.  

d)  Hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 t arbeidsinnsats 

for andelslaget i 2021. 

Styrets forslag til virksomhetsplan for 2021 var sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Møteleder gikk 

gjennom forslag til virksomhetsplan. I planen var det foreslått en gradert betaling (redusert betaling for 

ektefelle/partner/kollektivmedlem, familiens andre ungdom eller andre barn). Dette lar seg likevel ikke 

gjennomføre pga. praktiske forhold knytte til faktureringssystemet. Det vil kreve for mye arbeid å følge opp. 

Gradert betaling er derfor tatt ut. Styrets forslag til vedtak, justert med endringer knyttet til gradert betaling, 

ble enstemmig vedtatt. 

Styrets forslag til vedtak: Virksomhetsplan for 2021 godkjennes. 

Vedtak: Virksomhetsplan for 2021, med unntak av gradert betaling for andeler, som tas ut, godkjennes. (skal 

punktene a-d også tas med i referatet/ årsmøteprotokollen?)  

 

  



7.    Budsjett, andelsinnskudd og årsavgift for 2021  

a)    Budsjett 2021 (og investerings budsjett) 

 

  RESULTATREGNSKAP 
Budsjett 
2021 Kommentarer budsjett 2021 

  INNTEKTER     

1100 Årskontingent 378,000 135 hele andeler á 2800 kr minus 12,5kr for each faktura 

1101 
Årskontingent nye 
studentandeler 0 We cannot predict if we will have capacity for these shares 

1102 Årskontingent arbeidsandeler 15,000 Maks 10 á 1500 kr +26 t arbeidsplikt 12,5 for each faktura 

1103 Donasjoner til andeler 0   

1200 Arealtilskudd 20,000   

1300 Andre inntekter 0 We cannot predict if we will have this income 

1301 Donasjoner til drift 0   

1400 Renteinntekter 200 Hvis vi bruker penger på flere nye investeringer 

1500 Tilskudd, sponsormidler 0 Regional Miljø tilskudd - ca.300 kr 

1600 Skoleandeler 0 Kan ikke stole på at skolene skal være med i 2021 

1700 Nedskriving gjeld/ annet intekter 0   

  Sum inntekter 413,200   

      

  KOSTNADER     

2100 Arbeidskostnader gartner -105,280.00 470 timer á 224 kr 

2101 Arbeidskostnader medhjelper -30,000.00 150 timer á 200 kr 

2200 Arbeidskostnader daglig leder -60,480.00 270 timer á 224 kr 

2201 Skattetrekk 0.00   

 Sum lønn -195,760.00   

2202 Arbeidsgiveravgift 14,1 % -27,602   

2203 Feriepenger 12 % -23,491   

2204 Forsikring -5,500.00 forvantet prisøkning 

 Sum arbeidskostnader -252,353   

2300 Frø, småplanter, gjødsel mv. -45,000   

2400 Materialer, redskaper mv. -20,000   

2401 Avskrivninger -30,000 ca.25% for ny plast, vannkilde 

2500 Leie av traktor, redskaper, fører -12,000   

2600 Jordleie -17,520   

2700 Annet -1,000  Reklamer på facebook 

2701 Programvare -12,000 Rubic (tjenester og fakturaer), fiken, one.com 

2702 Kjøregodtgjørelse -2,500   

2703 Annen godtgjørelse -5,000 
Arbeidstøy og hjemmekontor, I arbeiskontraktene til Nat og 
Håkon 

2704 Kontigenter -5,000 Urgenci, Debio og Norsk Landbruksrådgiving 

2805 Sosiale tiltak -4,132 1% av omsetningen 

2706 Kommunalt vann 0   



2707 Kunnskap og sosialt -8,000   

2800 Gebyrer mv. -700 bank gebyr 

2810 Tap på fordring 0   

2820 
Manglende feriepenger fra året 
før 0   

2900 Tilskuddsmidler  0   

  Sum kostnader -413,205   

      

  RESULTAT -5   

      

   

    

  INVESTERINGSBUDSJETT 
Budsjett 

2020   

 Likvide midler 1.1. 130,277  

 Andelsinnskudd (ny egenkapital)             0   

 Donasjoner til investeringer 
                    

0-     

 Investeringer - 120,000   * se på fulmakt, under 

 Resultat før avskrivninger 
            

17,702   

  Likvide midler 31.12. 27,979   

    

* Styret gis fulmakt til å ferdigstille uteområde/utekjøkken, bestille skilting 
og leir oven, og vurdere investeringer inntil 120,000 kr. Investeringer 
gjennomføres bare hvis det er kapasitet både økonomisk og arbeidsmessig.  

 
    

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2021 vedtas og eventuelle tilskudd vil disponeres iht. 

søknadene. 

(se vedtak under) 

b) Innmeldingsavgift og årskontingent 2021 

Styrets forslag til vedtak: Innmeldingsavgift og årskontingent for 2021 godkjennes. 

Innmeldingsavgift og årskontingent for 2021 blir som følger: 

 



Medlemskategori Innmeldingsavgift 2020 
(kun nye andelshavere) 

Årskontingent 2020 

Eldre andel, 75 + år -  Kr. 1500 

Voksen (1. voksen i husstand) Kr. 300 Kr. 2800 

Voksen student (1. voksen i 
husstand)  

Kr. 150 Kr. 2800 

Ungdom 13-17 år (1. ungdom i 
husstand) 

Kr. 150  Kr. 1400 

Barn 5-12 år (1. barn i husstand) Kr. 0 Kr. 700 

Husstandsmedlemskap (uten 
grønnsaker, må har én full 
andelshaver i husstand) 

Kr. 150-300 - 

Arbeidsandelen (max. 10 stk) -  Kr. 1500 

Ny studenter til Ås andel 
(senhøst, dersom vi har 
kapasitet) 

-  Kr. 1500 

 

Vedtak: Forslag til budsjett for 2020, inkludert investeringsbudsjett, var sendt ut med årsmøtepapirene. Styrets 

forslag til vedtak enstemmig vedtatt. a) Budsjett for 2021 vedtas og eventuelle overskudd vil disponeres iht. 

søknadene. b) Innmeldingsavgift og årskontingent for 2021 godkjennes, med unntak av gradert betaling for 

andeler. Innmeldingsavgift og årskontingent for 2021 blir som følger. Oppdatert tabell settes inn. 

8.    Valg av styre, revisor og valgkomite (innstilling fra valgkomiteen 

vedlagt) 

a.      Valgkomiteens forslag til styre: 



- Eli Moe    1 år (gjenvalg) 

- Erik Hagen (kasserer)  1 år (gjenvalg) 

- Monica Blendheim  1 år (ikke på valg) 

-  Jan Vermaat   1 år (ikke på valg) 

- Katrin Zimmer  1 år (ikke på valg) 

- Victoria Thomas  2 år (på valg) 

- Irmelin Gram-Hanssen 2 år (på valg) 

- Abel Crawford  1 år (styreleder, på valg) 

- Mette Hamre Sørli (1. vara)  1 år (ikke på valg) 

b.     Forslag til valgkomité 2021: Anne Marit, Børre Solberg, Hanna Wenng 

(tidligere styremedlemmer) 

c.     Forslag til revisor 2021: Wenche Arff Gulseth (andelshaver) 

Vedtak: Innstilling fra valgkomiteen var vedlagt. a) Valgkomiteens forslag til innstilling ble enstemmig 

vedtatt. Eli Moe gjenvelges som styremedlem for 1 år. Erik Hagen (kasserer)  gjenvelges som styremedlem for 1 

år. Victoria Thomas velges som styremedlem for to år. Irmelin Gram-Hanssen velges som styremedlem for to år. 

Abel Crawford velges som styreleder for 1 år. b) Forslag til valgkomite for 2021 ble enstemmig vedtatt. De 

tidligere styremedlemmene Anne Marit Stedje, Børre Solberg og Hannah Wenng velges til valgkomite for 2021 

c) Årsmøtet ble forespurt om forslag til revisor for 2021. Wenche Arff Gulseth stilte seg til disposisjon og ble 

enstemmig valgt. Wenche Arff Gulseth velges som revisor for 2021. 

 

Protokollen signert av andelshavere;  

 

     


