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ÅRSMØTE 2022  
DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK SA, ÅS.  

 Dagsorden   

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Styrets forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
Vedtak: dagsorden godkjent 

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

Møteleder: Børre Solberg    Referent: Anne Marit Stedje 

Andelshavere til å signere protokollen: Patrick Merlot, Hannah Wenng 
Vedtak: styrets forslag godkjent 

3. Å̊rsberetning 2021 (vedlagt)  

Styrets forslag til vedtak: Årsberetning for 2021 godkjennes.  
Vedtak: Årsberetning godkjent 

4. Årsregnskapet 2021 (se årsregnskapet under, s.4-5) 

Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2021 godkjennes, forutsatt godkjennelse fra 
revisor.  
Vedtak: årsregnskapet enstemmig vedtatt  

5. Innkomne saker (vedlagt)  

a. Forslag om å forbedre rekrutteringsprosessen med dannelse av en 
arbeidsgruppe (vedlagt inklusiv styrets vurdering)  
 
Vedtak: styrets innstilling vedtatt mot en stemme 

6. Styrets forslag til kontingent og innmeldingsavgift (vedlagt) 
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Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår en moderat økning av årskontigentet til 2950 kr 
i henhold til prisindeksen.  
Vedtak: styrets forslag enstemmig vedtatt. (forslag fra styret om at de kunne få fullmakt 
til å øke prisen årlig i henhold til prisindeks ble strøket da det ville medført en 
vedtektsendring) 
 

7. Virksomhetsplan for 2022 (vedlagt) 

Styrets forslag til vedtak: Virksomhetsplan for 2022 godkjennes.  
Vedtak: styremedlemmer betaler 1500,- for 2021. Ellers er virksomhetsplanen vedtatt 
som framlagt.  

8. Endringer i vedtekter (vedlagt) 

Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at årsmøte godkjenner følgende 
formuleringsendring i §6 første setning: ‘Virksomheten ledes av et styre og forpliktes av 
underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller av tre styremedlemmer i 
felleskap.’ Vedtak: styrets forslag er vedtatt 
 
Ny vedtektsendring i §6 etter setning ‘Styreleder velges for ett år og øvrige verv to år.’: 
Dersom et styremedlem avslutter sitt verv før endt periode, kan årsmøtet velge et nytt 
styremedlem også kun for ett år. Vedtak: styrets forslag vedtas enstemmig 

9. Budsjett for 2022 (se budsjett under, s. 6)  
Vedtak: budsjettet er vedtatt. 

10. Valg av styre og styreleder, valgkomite, og revisor    

a. Valgkomite, bestående av Anne Marit Stedje, Børre Solberg og Hannah 
Wenng, foreslår følgende medlemmer: 

Fanny Buffetto - styreleder, velges for 1 år 

Eli Moe – gjenvalg- 2 år 

Katrin Zimmer – gjenvalg- 2 år 

Irmelin Gram- Hanssen - ikke på valg 
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Daniel Rasse – velges for 2 år 
 Emil Sandsør – velges for 2 år 
 Jan Hege Christiansen – varamedlem 
Vedtak: styreleder er valgt spesielt. Resten av styret er også vedtatt som foreslått. 

b. Forslag til valgkomite 2022:  
Avtroppende styre pleier å være neste års komite: Jan, Monica, Abel 
Vedtak: vedtatt som foreslått 

 

c. Forslag til revisor 2022:  
Patrick Merlot er foreslått – vedtatt i møtet 

 
 
Protokollen signert av andelshavere;  
 
 
 
Hannah Wenng       Patrick Merlot 
Date:  11.02.2022       Date:  
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Budsjett 2022 
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