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Framsidebilde er av leder i NBS Merete Furuberget og  Æredsmedlem Åge Hovengen i husmansstua vår.

Program årsmøte.
Årsmøte 8. Mars 2014
Kirkestuen v/Sørkedalen kirke. 

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.
Kl. 12:10 - 13:10 Årsmøtesaker.

- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2013
- Regnskap 2013
- Arbeidsplan og budsjett 2014/2015
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 

får tale og stemmerett. 

Åpent møte om Klima. 
Kl. 13:10 – 13:45  Klimasmart Landbruk. 

v/ Rådgiver Åsmund Langeland. Romerrike Landbruksrådgivning.
Kl. 13:45 – 14:00 Spørsmål fra salen.

Kl. 14:00 – 14:30 Drivstofforbruk og energieffektivisering på gården 
v/ Rådgiver Åsmund Langeland. 

Kl. 14:30 - 14:45 Spørsmål fra salen.

Kl. 14:30 – 15:00 Utlodning og hjemreis.
 

Velkommen til Sørkedalen. 
Sørkedalen som blir kalt bygda i byen er et av de viktigste rekreasjonsområdene for Oslo 
bys befolkning. Vi som bor her har mye å tilby av opplevelse for store og små. Tur mål, 
ridning, kultur, foreninger, musikk og bedrifter. Nå om vinteren har vi ett yrende liv med 
ski opplevelser i alle former. Både for profesjonelle, barn og turgåere. 
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Gode medlemmer av Oslo Akershus BS,

Det har nå gått et år  siden vi sist var samlet til årsmøte. Samtidig er det drøyt 100 dager  
siden det ble regjeringsskifte og vi fikk en blåblå regjering.

I dette tidsrommet har de ikke fått utrettet så alt for mye galt, ikke så mye annet heller, men 
man ser jo visse tendenser hva landbruk angår. Mest paradoksalt, synes jeg, er at  
landbruksministerposten ble gitt til et parti som jeg aldri kan huske har hatt noen reell  
landbrukspolitikk på  programmet før de nå kom i regjering. Det lille som er sagt fra den 
kanten har lignet på en kjent svenskevits litt omskrevet:

Hva gjør du for å hjelpe en bonde som holder på å drukne?
Kast ut en kam og la ham greie seg selv!

Det blir dermed spennende å se hva som skjer med årets jordbruksoppgjør, det er dette som 
blir den første virkelige prøvesteinen på hva bøndene kan vente seg i denne fireårsperioden.

Det ble på forrige landsmøte tatt til orde for at regjeringen og bøndene burde «rydde i  
verktøykassa» altså gå igjennom systemet for tilskudd til landbruket. Noen hadde sågar  
planer om å forære daværende landbruksminister Vedum ei verktøykasse som for  
anledningen var fylt med gras.
Nå når Listhaug snakker om det samme, er jeg redd for at hun kommer til å tømme 
verktøykassa rett opp i søppelkassa.
Uansett, hvor ille det måtte bli, så er det stortingsvalg igjen i 2017. valgresultatet behøver  
ikke å bli det samme. I mellomtiden får vi gjøre som vår gode småbrukervenn  og 
Æredsmedlem Åge Hovengen sier:   Vi får stå han av!

Godt årsmøte
Fylkesleder. Jo Arne Ødegård
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2014

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum Kontakt mann.             
Trond Buttingsrud
tronbut@online.no

Heggedalsveien 179
1389 Heggedal

66 79 70 57
456 01 756

Eidsvoll Gudbrand Bræk 
fenaknoken@fenaknoken.no

Røslien  
2092 Minnesund

63968840
97514318

Feiring Vakant

Hurdal Tina Thomte
salb-s@online.no

Rustadvegen 180 
2090 Hurdal   

639 87 930 

Nes & Sørum Arne Huser 
a-huser@online.no 

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63903131 
90970533

Sørkedalen  Lilland Berger
lil-e-be@online.no

Sørkedalen  820
0758 Oslo

915 73 702

FYLKESLAGET SINE  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:      http://www.smabrukarlaget.no       

der velger du fylkeslag “Akershus Oslo“ i nedtreksgardinen. Eller velg fra kart. Her prøver 
vi å legge ut meldinger, referater, viktig informasjon, og alle pressemeldinger, åpne brev og 
høringsnotater. Årsmelding, regnskap og budsjett for hvert år blir også lagt ut her, slik at 
medlemmene kan lese det der, eller laste det ned til sin egen pc. Den som ikke har tilgang til 
internett, kan kontakte fylkessekretæren og be om å få årsmelding med regnskap og budsjett 
tilsendt i posten.  Her vil man også finne informasjon om og fra lokalaga som vil ha ut 
innformasjon. Så har du noe du vil vi skal publisere så sender du det som epost til 
fylkessekretærens e-post adresse. sveinke@getmail.no .   

Fylkeslagets adresse:  

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag
v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø Spektrumveien 3, 0666 OSLO 

Mobil: 909 78 371 Faks: 22 64 20 e-post: sveinke@getmail.no 
Medlemstall desember 2013 var 200 stk.
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2013/2014

Leder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Trond Buttingsrud Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Juul Melvold Eidsvoll BS

1. vara Tore Berger Sørkedalen BS

2. vara Marius Andresen Eidsvoll BS

3. vara Thorolf Holter Nannestad BS

Regnskapsfører Grethe Ludvigsen

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Kjell Burås, Hurdal BS
Thorolf Holter, Nannestad BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS.                      

Marius Andresen, Eidsvoll BS

Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, et ble holdt på 
FK Kløfta før fylkesårsmøte.det andre var på Fenaknoken. Det har vært avholdt 8 
styremøter og styret har behandlet 65 saker i meldingsåret. Fylkesleder Jo Arne og 
sek. har deltatt på representantskaps møter og div. telefonmøter. Styret deltok på 
Pulsfestivalen på Eidsvoll i stedet for å arangere SmåbrukarMarken som måtte 
avlyses da våren kom seint og våt. Ketil er varamedlem til styret i NBS. Leder og 
sek deltok på forsikringsamling og repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til 
NBS på Lillehammer. Vi møtte med Husmannsstua vår først på bursdagen til NBS 
på Eidsvolls plassen 21. juni og på landsmøte til NBS på Lillehammer. Tore og 
Jorunn har gjordt ett kjempe arbeid med utstillingen. Takk også til Sam Eggebø som 
malte kulissene. Og vi får håpe at husmannsstua blir brukt aktivt framover. Marius 
Andresen sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og miljø 
”Leira prosjektet”. Laget har kjøpt inn en campingvogn som skal brukes til å 
aktivisere fylkeslaget og lokallagene, pluss den kan nyttes av medlemmene. Vi har 
levert uttale til jordbruksforhandlingen til forhandlingsutvalget i NBS. Styret har 
bestemt å bruke avisa Bonde- og Småbruker og Internett som informasjonskanal for 
laget.  
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 

FOR PERIODEN APRIL 2013-MARS 2014

Referat fylkesårsmøte.      Kantina Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.
Lørdag 9. mars kl. 12:00

Kl. 12:00 - 13:10 Årsmøtesaker.

Konstituering. Frammøtt.
Jo Arne Ødegård Asker og Bærum BS og OABS
Trond Buttingsrud Asker og Bærum BS og OABS
Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS og OABS 
Tore Berger Sørkedalen BS og OABS 
Dagny Berger Sørkedalen BS 
Svein Kåre Eggebø Sørkedalen BS og fylkessek OABS
Gudbrand Bræk Eidsvoll BS og OABS
Marius Andresen  Eidsvoll BS
Kjell Buraas Hurdal BS
Ketil Melvold Hurdal BS og OABS
Thorolf Holter Nannestad BS og OABS
Erlend Grimstad Akershus Sp. 
Valg av møtedirigent. Marius Andresen
Valg av referent. Fylkesek. Svein Kåre Eggebø
Valg av to til å skrive under protokollen:
Jo Arne Ødegård og Jorunn Sandbraathen

Årsmelding. Tatt ved Jo Arne . 
Ble vist  til  feil  årstall  side 5. Skal være 2011 / 2012 og at Marius har  deltatt  ved noen 
styremøter p.g.a 100 årsjubileumet i Eidsvoll. 
Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap. Tatt ved fylkessek.  Godkjent
Budsjett/planer. Godkjent med inf. Om Grunlovsmarken .

Innkomne forslag. Det  var  ikke kommet  inn forslag.  Men Tore foreslo  å  sende inn til 
Bonde og Småbruker desse to: 

“Den endeløse  Hakloasaken” og Venneraasen.  
Begge kan leses i fjordårets årsmelding. 
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Valg v/Kjell Buraas.  
Valgkomiteens forslag
Styret:
Jo Arne Ødegård, leder, gjenvalg for ett år     Valgt ved akklamasjon
Ketil Melvold, styremedlem, gjenvalg for to år  Valgt ved akklamasjon
Jorunn Sandbraaten, styremedlem, ikke på valg
Trond Buttingsrud, styremedlem, ikke på valg 
Gudbran Bræk, styremedlem, ny, velges for to år Valgt ved akklamasjon.
Varamedlemmer:

• vara Tore Berger, gjenvalg for ett år Valgt ved akklamasjon.
• vara Marius Andresen, ny for ett år. Valgt ved akklamasjon.
• vara Thorolf Holter, gjenvalg for ett år. Valgt ved akklamasjon.

Revisorer: 
Leif Røise, ikke på valg. 
Thorolf Holter, gjenvalg Valgt ved akklamasjon.

Ny valgnemd:
Kjell Buraas ble valgt for 1 år,  og til leder. Valgt ved akklamasjon.
Jorunn Sandbraathen ble valgt for 2 år, Valgt ved akklamasjon.
Marius Andresen ble valgt for 3 år. Valgt ved akklamasjon.
Alle medlemmer som møtte fikk tale og stemmerett.

Vi fikk kaffe, vafler og 100 års jubileumskake. 
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Åpent møte om lokalmat.

 Kl. 13:10 – 13:40 Hva kan Sp gjøre for jordbruket i Oslo 
Akershus? Sp sin førstekandidat i Akershus
Erlend Grimstad. 

Desse hadde ordet: Gudbrand, Kjell, Tore og Svein Kåre.
Kl. 13:40 – 14:10 Bynær økologisk matproduksjon.
                            V/ Bonde Kjell Buraas. Hurdal BS.

Skulle selge urter la om 50 daa. Birøkten er også en 
grunn for at jeg valgte økologisk drift. Orådet 1 mill 
beboere som vil ha ett grønnere liv og øko mat.

Kl. 14:10 – 14:40 Hvordan selge lokalprodusert mat?
V/Gudbrand Bræk, Fenaknoken.
Fenla låret er fredsvåpenet.  Som dere ser er det 
Norgeskartet. OABS fikk ei skinke i ett staiv hvor 
alle fikk smake skinka og skrive navnet på stativet 
som er en gave fra Fenaknoken. 

Kl. 14:40 - 15:00 Spørsmål fra salen, utlodning og hjemreis.
Desse hadde spørsmål : Kjell, Tore, Marius, Trond og Svein Kåre 

Det ble solgt lodder for 1380 kr.
 

Referat godkjent.

Jo Arne Ødegård              Jorunn Sandbraathen.
 Møte sluttet kl. 15.00

Gudbrand fortel om fredsvåpenet – fenalåret.

Rapport fra studieleder 
Som studiering i 2013 valgte vi årets jordbruksforhandlinger.    Man har som  vanlig tatt 
for seg jordbruksforhandlingene  2013. Det har samtidig vært anledning til å diskutere og 

lage innspill til forhandlingsutvalget sentralt i NBS.
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Vi representerte NBS på Storfe2013

Det ble arrangert i Telenor Arena vi ser her hallen og standen med styrerepresentantTorbjørn Nordland 
NBS, Jorunn. Jo Arne og sek deltok også.

Noen klipp fra 100 årsfesten på Lillehammer. 

         En skoleklasse sang og ønsket oss velkommne og du ser Husmansstua og Oslo Akershus benken. 
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Oslo Akershus Bonde- og 
Småbrukarlag  feiret 100 års 
jubileumet til  NBS med å tilrettelegge 
første feiringen med overlevering av 
bilde og visning av husmannstua på 
Eidsvoll, på stiftings dagen. Da skolen            Rolf Groven med bilde til 100 årsmarkeringen. 
hvor vi ble stiftet er nedlagt så ble feiringa ved Eidsvoll bygningen i demokratibygda. 
Husmannsstua er en vandreutstilling som skal vises rundt i landet og komme tilbake til 
Eidsvoll 17. mai 2014 på 200 årsdagen for frigjøringen. 

Her ser dere at husmannsfolket og Jorunn har fått på seg finstasen, da de er gjester på 
100 årsfesten til Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Lillehammer.
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LOKALLAG
Informasjon om lokallagene finnes på OABS hjemmesider. Vi savner fortsatt innspill og 
informasjon om aktivitetene i lokallagene. Vi kan tilby lagene å bruke våre sider hvor de kan 
få presentert hva det måtte være, det er bare å sende stoffet til fylkessekretæren helst 
elektroninsk på e-post. Vi vil gjerne at medlemmer og lokallag lager en presentasjon av seg 
selv, f.eks. garden din og laget. Og sender det til fylkessekretæren så legger han det ut på 
hjemmesidene våre.

SmåbrukarMarken på Eidsvoll i sammen med Pulsfestivalen.
Eidsvoll Bonde- og Småbrukarlag skulle arrangere “SmåbrukarMarken”  i lag med 
OABS. Samtidig med Pulsfestivalen på Eidsvoll. På grunn av veldig sein og våt vår, så 
kunne ikke utstillere møte og vi måtte avlyse marken dette året, men vi stilte med stand på 
Pulsfestivalen og ble veldig godt mottatt. Planen fremover er å gjøre SmåbrukarMarken på 
Eidsvoll til ett fast årlig innslag hvor den  kreative småbrukaren får vise seg frem. Så set av 
tida rundt Pulsfestivalen i juni. Her sitter Jo Arne (tv) og Marius (th) og ber folk svare på 
vårt spørreskjema, og med det delta i trekkingen av ett fenalår. (Fredsvåpenet) 

Vinneren ble Per Løvaas  (th) og han blir her forklart, av Gudbran Bræk (tv) at det er 
Bønder og Småbrukere som har produsert Fredsvåpnet"
 
Vi fikk inn mange innspill og meninger. Å produsere mat er viktigere en å ta vare på ulv.
 Hvor viktig det er å ta vare på den norske bonden, matprodusentene våre, mangfoldet og 
levende bygder som storsamfunnet får igjen for leien av tjenester fra bøndene, eller som de 
selv kaller det subsidiering av bøndene, når det er deres egen matpris som blir subsidiert.
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Familiestevne Hurdal Søndag 18. august.
 Hurdal Bonde- og Småbrukarlag.

Til tross for regn og dårlig værvarsel var her godt oppmøte, ca 100 stk voksne og barn.
Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet holdt tale og de besøkende fikk god bevartning i det 
dårlige været. 
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Hotellavtaler
 Du finner mere om avtalene på www.smabrukarlaget.no

Norsk  Bonde-  og  Småbrukarlag  har  inngått  avtale  med  P-HOTELS  og  BONDEHEIMEN.  Disse 
avtalene kan brukes av alle medlemmer.

 
Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.

Prisen er pr natt, pr rom og inkl. moms og frokost*. Prisene er kr. 50,- under ordinær pris.

BONDEHEIMEN, OSLO
 Avtalepris gjelder alle dagar og inkluder frokost.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med        
Gjensidige forsikring. 

Fra 2010 kan vi tilby landbrukets BESTE forsikringsvilkår på driftsrelaterte 
forsikringsavtaler. - Under visse forutsetninger (les avtale lengre ned) kan du oppnå hele 30 

% bonus hvor du tidligere kun fikk 20%. I tillegg er det utarbeidet en fordelsmessig 
avtale på banktjenester. 

 

          Samarbeidsavtalen mellom NBS og Gjensidige omfatter:

•Rabatt på dødsrisikopremie personlig livsforsikring.
•Rabatt på skadeforsikring.
•Anledning til å tegne NBS kollektive ulykkesforsikring til gunstig
  medlemspris
•Mulighet til pensjonssparing
•Fullverdige banktjenester med svært gunstige ordninger

 Gjensidige gir økonomisk bidrag til en rådgiverstilling i NBS, hvor medlemmer får råd 
rundt tidlig-pensjon, forsikring, skatt, regnskap og generasjonsskifte. Svein Løken er NBS 

sin rådgiver innen forsikring. 

Ta kontakt med Svein på telefon 61 27 75 14  /61 27 56 58 (jobb) eller 90 04 28 83 (mobil). 
Mer informasjon på nettsidene våre og  www.gjensidige.no
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Medlemsfordeler: Advokat avtaler.

Advokatavtale
DEKAR

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med det 
eiendomsjuridiske selskapet Dekar.  Som medlem får du også her bl.a. 

tilgang på gratis førsterådgivning i eiendomsrelaterte spørsmål. 

Malvikveien 1233
7550 Malvik

Telefon: 73 97 45 00
Faks: 92 17 75 28

firmapost@dekar.no 

Lønn og godtgjøringer:
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd og får kr. 3000,- pr. 
mnd. Til godtgjøring for kontorleie og dekking av internettoppkopling og 
printer/kopimaskin. 

Andre godtgjøringer:
For fylkesleder gis en godtgjøringen på kr 5.000. OABS dekker reiseutgifter og km-
godtgjøring etter NBS sin sats for tillitsvalgte på kr 2.50 pr km. Telefonutgifter til leder 
dekkes etter regning. Tillitsvalgte og fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter regning. 
Diettgodtgjøring utbetales ikke. Revisorer får dekket porto og regnskapet blir kjøpt fra 
Grethe Ludvigsen. 

Revisjonsberetning.
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Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag budsjett og regnskap 2013 budsjett 2014.

Inntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Medlemskontingenter 39000 31373 32000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tilskudd Gjensidige 10000 8505 8500
Annonse støtte 5000 2000 7000
Studieforbundet 1000 1600 1000
Møtetilskudd 0 5000 5000
Lotteri Årsmøte 0 1380 1500

Sum 80000 74858 80000

Kostnader

Aktivitet / Innkjøp champingvogn. 2000 10000 1000
Annonser 1500 1313 1500
Gaver / blomster 50 610 50
Telefon 1000 0 1000
Porto 100 125 150
Styremøter 400 0 350
OABS Årsmøte 1500 584 1500
OABS Uravst.møte 500 0 500
Bankgebyr 100 260 200
Godtgj. Regnskap 5000 3506 5000
Lønn Sekretær 14400 14400 14400
Arb.g.avg. 3000 2396 3000
Kontorleie 36000 37200 36000
Honorar leder 5000 5000 5000
Reisegodtgjørelse 2000 0 2000
NBS 100 år / U-rep + Hotellovernatting 6500 2985 3000
Renteinntekter -50 -27 -50
Forsikring Campingvogn. 0 497 500
Kontorrekv. 1078 900

Sum kostnader 79000 79927 76000

Resultat 1000 -5069 4000

Balanse
Eiendeler: Egenkapital og gjeld:
Bankkonto 9365 16 20749 4524 Annen egenkapital 7096
Bankkonto 9365 16 20757 1203 Leverandørgjeld 1789

Skyldig forskuddstrekk 864
Skyldig arb.g.avg. 1047
Årets underskudd -5069

Sum eiendeler 5727 Sum egenkapital og gjeld 5727
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