
Referat fra årsmøte i Reppe
Andelslandbruk SA 2022

Tirsdag 17. februar 2022, kl. 19:00
Smia hos Reppe Søndre + digitalt via Teams

Dagsorden
1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og

registrering av antall stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning for 2021
4. Regnskap 2021
5. Kontingent for 2022
6. Budsjett for 2022
7. Fullmakter
8. Innmeldte saker
9. Vedtektsendringer
10.Valg

Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og
forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede.
Årsmøtet ble åpnet av Robert Brandsø. Innkalling, dagsorden og forretningsorden er
godkjent av årsmøtet.

Antall stemmeberettigede til stede: 25



Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2021-sesongen, eller
andelsinnskudd på kr 500,- før årsmøtet.

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å
underskrive protokollen
Valg av møteleder: Robert Brandsø
Valg av sekretær: Jannicke Ettema

Underskrift av protokoll: Sivert Gartland og Martina Böhme.

Sak 3. Årsberetning 2021 Reppe Andelslandbruk
Robert Brandsø gjennomgikk årsberetningen i korte trekk.

Martina Böhme gikk gjennom gartnergruppens oppsummering av 2021-sesongen.
Forslag om å teste ut bruk av ull i stedet for plast:
https://www.nibio.no/nyheter/nedklassifisert-ull-kan-erstatte-plast-i-hagebruk

Vedtak: Årsmøtet vedtar årsberetningen.

Sak 4: Regnskap og balanse for 2021
Helle Marie Wæraas Bartoš gjennomgikk regnskapet for 2021.

Vedtak: Årsmøtet vedtar regnskap og balanse for 2021.

Sak 5. Kontingent for 2022
Styret foreslår å øke prisen til 3000 kroner for en hel andel og 1500 for en halv andel.
Begrunnelsen er at vi ønsker å gjøre noen investeringer som koster en del, blant annet
drenering og vanningsanlegg. Vi vil fortsatt være blant de absolutt billigste
andelslandbrukene i landet.

Vedtak: Årsmøtet vedtar å øke kontingenten for 2022 til 3000 kroner for hel andel, og 1500
for halv andel.

Sak 6. Budsjett for 2022

Budsjettforslag ble gjennomgått av økonomiansvarlig Helle Marie Wæraas Bartoš.
Innspill: Øke fra 20 000 til 25 000 kroner til frø, planter og såutstyr.
Innspill: Undersøke om det finnes legater eller fond som vi kan søke på.

https://www.nibio.no/nyheter/nedklassifisert-ull-kan-erstatte-plast-i-hagebruk


Det budsjetteres med underskudd for 2022, blant annet fordi vi har penger på bok og fordi vi
antar at vi får mer i støtte til ulike kurs og kompetanseheving. I tillegg vil vi øke antall andeler
fra 55 til 60, og øke kontingenten fra 2500 til 3000 kroner per hel andel.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for 2022.

Sak 7. Fullmakter
Årsmøtet godkjenner at det videreføres prokurafullmakt og signaturrett til styreleder og
økonomiansvarlig.

Prokurafullmakt og signaturrett gis for at styrets leder og kasserer skal kunne opptre på
vegne av organisasjonen i forbindelse med driften av den, herunder oppfølging av
bankforbindelsene.

Vedtak: Årsmøtet vedtar videreføring av fullmakter.

Sak 8. Innkomne forslag
Øke antall andeler til 60.
Styret foreslår å øke taket for maks antall andeler til 60. Det er plass til dette antallet andeler
på det jordarealet vi leier i dag, og vi har flere på venteliste.

Forslag til vedtak: Taket for maks antall andeler økes til 60.

Vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget om øke maks antall andeler fra 55 til 60.

Sak 9. Vedtektsendringer
Det var ingen innkomne forslag til vedtektsendringer

Sak 10. Valg

Følgende styre ble valgt av årsmøtet ved akklamasjon:

Styreleder: Marie Guttulsrød Stavnes
Styremedlem: Robert Brandsø
Styremedlem: Jannicke Ettema
Styremedlem: Sara Jenssen
Styremedlem: Dagur Valberg Johannsson
Styremedlem: Helle Marie Wæraas Bartoš
Styremedlem: Silke Leismann
Styremedlem: Berit Glomstad



Styret vil konstituere seg med økonomiansvarlig og styreleder i sitt første møte.

Valgkomité
Medlem av valgkomité: Sigmund Pettersen
Medlem av valgkomité: Bent Ove Fløde

Protokollunderskrivere:

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Sivert Gartland Martina Böhme

Styret:

---------------------------------------------
Marie Stavnes

Leder

--------------------------------------    ------------------------------------
Berit Glomstad Robert Brandsø

---------------------------------------    ------------------------------------
Jannicke Ettema                      Sara Jenssen

-----------------------------------       --------------------------------------
Dagur Valberg Johannsson        Helle Marie Wæraas Bartoš

-----------------------------------
Silke Leismann


