
1

      Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2015
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Framside bilde av Marius når han hilser NBS landsmøte 2015.

Program årsmøte.
Årsmøte 8. Mars 2016 

Sansnesseter Grendehus, Engavegen 6. Maura . 
Kl. 19:00 – 19:10        Registrering.

Kl. 19:10 - 20:00 Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2015
- Regnskap 2015
- Arbeidsplan og budsjett 2016/2017
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 

får tale og stemmerett. 

Åpent møte om: 
 Rovdyr, rekrutering, konsekvenser for ny landbrukspolitikk.

20.00 – 20.20 Innledning om rovdyr og ny landbrukspolitikk.
Marius R. Andresen, leder Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

20.20 – 21.00 Rovdyrforvaltningen i praksis.
Saksbehandler Hans Petter Klokkerengen.  SNO.  

 
21.00 – 21.40 Ny kurs  -     Eller stø kurs ?

Svenn Arne Lie. Bonde, samfunsviter og forfatter.

21.40 – 22.00 Ungdom og rekrutering i ny landbruskspolitikk!
Gaute Eiterjord. Prosjektleder i NU og NBS. 
Slipp oss til – ungdom inn i landbruket.

22.00 – 23.00 Spørsmål fra salen, utlodning og hjemreise. 
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Lederen har ordet.

Det ble et godt år. 
Vi har både lokalt og nasjonalt hatt en fin økning av medlemmer. Selv om NBS er i 
siget, sliter vi lokalt med å få fart på lokale lag – der har vi en utfordring. 2016, må 
bli året vi bruker til å få i gang lokalt engasjement. Det ligger mye ubrukte 
ressurser på lokalplanet, de må vi vekke til live. Enkelte lokallag er aktive, og i 
Hurdal makter de å skape oppmerksomhet og aktivitet – det bør være en inspirasjon 
for oss andre. Vi bidro til et strålende Landsmøte for Norsk Bonde – og 
Småbrukerlag, på Gardermoen. Stor takk til alle i styret som bidro, det var flott, og 
vi fikk mye skryt.

Rovdyrsaken har fått stor oppmerksomhet siste år. Ulv har angrepet 
sauebesetninger og påført mange av våre medlemmer stor skader, og mye 
ekstraarbeid. Belastningen ved rovdyrangrep er stor, og vi som organisasjon må 
støtte de berørte. Laget har vært tilstede og hatt stands på flere steder i 2015. Vi var 
på Kongsgården i våres, flere tusen så oss og vi fikk frem vårt syn, med god 
profilering. Vi fikk markert oss. Vi var også til stede i Eidsvoll, under de 
tradisjonelle «vanvittige dagene» Det ser ut til at vi kan få opp et lokallag i 
Enebakk i løpet av dette året. 

Laget har magre økonomiske rammer. Vi må snu på hver eneste krone, men 
det går.  Styret i laget har hatt styremøter hos lagets sekretær. Styret er en glad og 
motiver liten gruppe. Vi leverer høringsuttalelser i flere saker. Våre folk har deltatt 
på leder og sekretærmøter. Leder i laget sitter i «Rovdyrutvalget» i NBS. Vårt lag 
har god dialog med ledelsen og sekretariatet i NBS. Vi opplever at vi er delaktig i 
de politiske prosesser i NBS.
 I år må vi sette fokus på rekrutering og lokale lag – vi må reise kjerringa, lokalt.

Leder 
Marius Røer Andresen 
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2016

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
Finnbråtavegen 31
2080 Eidsvoll

952 71 371
63 96 43 72

Nedre Romerike Vakant

Feiring Vakant

Hurdal  Toril Lundberg
tolundb@hotmail.com

Skruklivegen 158
2090 Hurdal   

959 32 037

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

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63 90 31 31  909 
70 533

Sørkedalen  Lillann 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 og Oslo“ i nedtreksgardinen. 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 .  Dere finner oss også på facebook
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/

Fylkeslagets adresse:  

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

Mobil: 909 78 371  E-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2015 var 216stk.
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2015/2016

Leder Marius Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Gudbrand Bræk Eidsvoll BS

1. vara Tore Berger Sørkedalen BS

2. vara Thorolf Holter Hurdal BS

3. vara        Martha Tærud Hurdal BS

Regnskapsfører Grethe Ludvigsen

Revisorer: Valgkomite:
Kjell Burås, Hurdal BS Trond Buttingsrud, leder, Asker & Bærum BS.
Thorolf Holter, Hurdal BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS.                      

Marius Andresen, Eidsvoll BS

Småbrukarmarken under Pulsfestivalen på Eidsvoll. 

Marius og Jo Arne med campingvogna og bålpanna. 

Styret deltok med campingvogn, bålpanne og pølser. Jorunn hadde laget trolldeig som 
man kunne steke deilige troll brød attåt pølsene. Vi hadde også spørrekonturanse med 
premiering for store og små. Fint vær og mye folk fann veien innom oss. Bra måte å 
treffe både bønder og forbrukere.  
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Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av to, et ble holdt i 
Kirkestuen ved Sørkedalen Kirke, før fylkesårsmøte. det andre var på Ebbenes. Det 
har vært avholdt  8 styremøter og styret har behandlet 53 saker i meldingsåret. 
Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. 
telefonmøter.Jorunn, Marius, Jo Arne og sek. deltok på Pulsfestivalen på Eidsvoll med 
campingvogna. Det ble årets Småbrukarmarken, se side 5.  Vi deltok også under 
kuslipp på Kongsgården i mai og på familiedag med dømming av gamle kuraser også 
på Kongsgården. Leder og sek deltok på forsikringsamling og repskapsmøte i 
forbindelse med landsmøte til NBS på Gardermoen. Jorunn hadde ansvaret for 
pyntingen av landsmøtesalen (se bilde) og vi deltok under «Smaken av Oslo 
Akershus». Marius sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og 
miljø ”Leira prosjektet”. Marius er også med i utmarksgruppa til NBS sentralt. Pluss i et 
nyopprettet prosjekt som  tar for seg Bynært Jordbruk.  Tore sitter i en gruppe med 
fylkesmannens landbruksavdeling. Jorunn er jurymedlem for Bygdeutviklingsprisen 
2015  Oslo Akershus. Trond Buttingsrud sitter i styret til Stiftelsen Smebøls 
Landbrukslegat. Laget har kjøpt inn en campingvogn som 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. Du finner 
oss også på Facbook.  

https://www.facebook.com/groups/440323026042733/

Bilde av leder Merethe på talerstolen under landsmøte og vi ser ordfører bordet .

Og vi ser den fine geniale pyntingen Jorunn stod for under landsmøte.
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR 
PERIODEN APRIL 2015-MARS 2016

Årsmøte 10. Mars 2015
Kirkestuen v/Sørkedalen kirke. 

Kl. 19:00 - 19:10 Registrering.
Jo Arne Ødegård, Asker&Bærum BS og OABS
Trond Buttingsrud, Asker&Bærum BS og OABS
Marius Andresen, Eidsvoll BS og OABS
Kjell Buraas, Hurdal BS og valgnemda i OABS 
Ketil Melvold, Hurdal BS og OABS
Tore Berger, Sørkedalen BS og OABS
Dagny Berger, Sørkedalen BS
Gudbrand Bræk, Eidsvoll BS og OABS
Svein Kåre Eggebø sek.OABS og Sørkedalen BS
Christian Nordshus, Sørkedalen BS
Lillann Berger. Sørkedalen BS
Helene Venner, Sørkedalen BS
Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS og OABS
Andreas Høier, gjest
Arve Sandbraathen, gjest
Yngve Sandbraathen, gjest
John Petter Løvstad NBS og Nedre Romerike BS
Daniel Stephanek. Sp 2. rep til bystyret i Oslo, gjest

Kl. 19:10 - 20:00 Årsmøtesaker.
Leder Marius , ønsket oss velkomne og gav ordet til sek. for registrering.
Godkjenning av innkalling og saksliste.  OK 
Valg av møteleder og møte referent.    Kjell  møteleder sek. referent.
Valg av to til å skrive under referat.  Jo Arne og Ketil
Årsmelding 2014  v/leder   OK ble godkjent. En feil det heter Nedre Romerrike BS. 
Og Trond fortalte hvor mye han hadde tjent på å gå over fra IF til Gjensidige forsikring.
Regnskap 2014  v/sek OK ble godkjent.
Arbeidsplan og budsjett 2015/2016. sek.  Budsjett ble godkjent.
Vi hadde ingen arbeidsplan, men satsingen fremover er verving, vise oss frem med 
Campingvogna i lag med samarbeidspartnere. Og prøve å få flere aktive lokallag, hvor Hurdal 
er ett godt eksempel på at det går an. Lokallagene inviteres til å benytte seg av vogna.
Innkomne forslag.   Der var ingen innkomne forslag.
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Valg. 
Valgnemndas innstilling 2015
Valgnemnda bestod av: Leder Trond Buttingsrud. A&BBS

   Jorunn Sandbraathen. SBS.
   Marius Andresen. EBS.

Styret: 
Marius Andresen, EBS,  leder, gjenvalg valgt ved akklamasjon
Jorunn Sandbraathen, SBS ikke på valg
Jo Arne Ødegård, A&BBS ikke på valg.
Ketil Melvold, HBS Gjenvalg 2 år. valgt ved akklamasjon
Gudbrand Bræk, EBS Gjenvalg 2 år. valgt ved akklamasjon

Varamedlemmer: Velges for 1 år.
1. vara Tore Berger,     SBS  gjenvalg valgt ved akklamasjon
2. vara Thorolf Holter, HBS gjenvalg valgt ved akklamasjon
3. vara Martha Tærud,  HBS gjenvalg valgt ved akklamasjon

Revisorer:  
Thorolf Holter, HBS gjenvalg for 2 år. valgt ved akklamasjon
Kjell Johan Buraas, HBS  ikke på valg. 

Ny valgnemnd. 
Trond Buttingsrud for 2 år. A&BBS.
Jorunn Sandbraathen  valgt for 3 nye år. SBS. valgt ved akklamasjon
Marius Andresen for 1 år. EBS.

Alle fremmøtte medlemmer fikk tale og stemmerett og vi kosa oss med kaker og kaffe fra 
Jorunn Sandbraathen , tusen takk Jorunn. 

Landsmøteutsendingene NBS fra Oslo Akershus BS. Eidsvoll, Hurdal og Sørkedalen BS .
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Åpent møte om Bynært Jordbruk.
Da vår leder i NBS, Ann Merete Furuberget ble syk så mistet vi hennes innlegg, 
men vi fikk to gode innlegg hvor innlederne fikk litt ekstra tid. 

Kl. 20:00 – 21:00 Bynært Jordbruk. 
v/ Daniel Stephanek. Sp. 2. rep. til bystyre i Oslo
Han holdt ett godt innlegg og Jo Arne, John Petter, 
Marius og Svein Kåre hadde spørsmål.

Kl. 21:00 –  21:40 Landbruk - Hva nå ?
v/ Ass. Generalsekretær NBS, John Petter Løvstad.
Han gikk gjennom forhandlingene i fjor og spådde 
tøffe forhandlinger til våren. Og oppfordret alle 
som kjenner eller er venner med Krf. folk og Venstre 
folk og holde kontakt med disse og skryte de til å stå 
på i år også. Han var så klar i sin tale at ingen hadde 
spørsmål eller innspill.

Kl. 21:45 – 22:00 Utlodning:  Takk for gaver.
         Møte sluttet ca. kl. 22:00

Referat godkjent. 
Jo Arne Ødegård                                      Ketil Melvold

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

            Fra årsmøte OABS i Kirkestuen Sørkedalen.
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Bygdeutviklingsprisen  Oslo og Akershus.

Bilde viser markajentene og Jorunn Sandbraathen vår rep. i jurien.
Fra venstre:Nina Grønvoll, Rita Finnerud, Ingrid R. Hansen og Jorunn .

Markajentene tok prisen i Oslo. Gratulerer markajentene.
Bygdeutviklingsprisen for 2015 i Oslo er tildelt Markajentene AS. De vant denne prisen for sitt 
arbeid med å utvikle produkter basert på ressurser og råvarer som naturen i området har å tilby 
samt fra høsting av ubenyttede vekster i lokale hager. Deres virksomhet er med på å holde 
gamle tradisjoner i hevd og å synliggjøre et urbant bærekraftig landbruk. De tenker nytt i møte 
med storbyens forbrukere og utnytter markedsmulighetene i nærområdet.
Og landbrukskontoret føyer til at markajentene fant ut at ved å bruke hver sine beste evner så 
kunne de skape noe flott sammen. 

Akershus. 

Fra venstre: Erling Sundrehagen, Øistein Larsen, 
Ole Egge og prisutdeler Ivar Karlsen fra Innovasjon  

- Viser innovasjon og kreativitet
I år var det aktørene Moer Gård og Norwegian Antibodies AS som gikk til topps i 
kåringen, med delt førsteplass. Moer gård er en av få eggprodusenter i Follo, med 
eggproduksjon fra 19 000 høner og 3200 såkalte antistoffhøner. Gården huser også 
bedriften Norwegian Antibodies AS, som leverer industriell
antistoffproduksjon til den internasjonale diagnoseindustrien og bioteknologisk 
forskning. Vi gratulerer. 
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Vi deltok på kongsgården først på våren med kuslipp og på høsten ved familiedag 
og vising av gamle kuraser.

Jo Arne, Anne Marit stod for hesteting og Jorunn igang med vaffelsteking 

Hestespørsmål, hesteskokasting og salg av vafler, honning, urter m.m. samlet familier.
Og vi hadde god kontakt med veldig mange besøkende. Og vi fikk nye medlemmer .

Studiearbeid.
Vi hadde en studiering om jordbruksforhandlingene 2015 og leverte uttale 
til forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hvor vi også la  med 
uttaler fra Birøkterene og Tyr. Vi har også laget studiering på “Varmt arbeid”. Som 
nå er påbudt, hvor medlemmene våre kan spare mye penger på å ta det hos oss.

11



Familiestevne Sibilrud Hurdal.

                      Her var ett kjempe bra oppmøte og som en ser så kosa folket seg.  

Vert Eivind Løvhaug, lerder HBS Torill og Ketil.    S. Lundeberg med Svarten var populære.

                                                     Natursti med oppgaver.           Alle foto denne side Kjell Buraas.
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Medlemsfordeler

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store rabatter på forsikringer og gode 

Bankavtaler i Gjensidige, tilgang til å benytte deg av vår advokatavtale og hotellavtale. Som 

medlem får du også tilsendt medlemsavisa

 Bonde- og Småbruker gratis.
Forsikringsavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med

Gjensidige bank og forsikring.
Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du store fordeler på private og drifts 

relaterte forsikringer. Du får også tilleggs rabatt ved medlemskap i Landbrukets HMS- tjeneste, 
rabatt på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende og svært gunstig 

ulykkesforsikring for voksne og barn.Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil 
flere tusen kroner i året! 

Ta kontakt med vår forsikrings kontakt Svein Løken om du har spørsmål du lurer på .

 
Advokatavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med advokatfirmaet
 Henriksen Bakke- Nielsen ANS.

Kontaktpersonen i HBN er Andreas Møien, telefon  21 00 77 00.
 På internettsidene til NBS kan du lese mere om avtalen..
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Hotellavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått avtale med  P-HOTELS. 

Denne avtalen kan brukes av alle medlemmer.
PRISER FOR 2014

KR. 795,- for overnatting i enkeltrom
KR. 995,- for overnatting i dobbeltrom

Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.
Prisen er pr natt, pr rom og inkl. moms og frokost.

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. 
Regnskapet blir kjøpt fra Grethe Ludvigsen. 

Revisjonsberetning
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Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag budsjett og regnskap 2015 , budsjett 2016

Inntekter Budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016

Medlemskontingenter 25000 21942 26000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tilskudd Gjensidige 8500 9252 9000
Annonse støtte 7000 0 2000
Studieforbundet 1500 2970 1500
Møtetilskudd 3500 0 5000
Lotteri Årsmøte 1500 1320 1500
Campingvogn. 1000 1000
Sum 73000 60484 71000

Kostnader
Aktivitet / innkjøpt Campingvogn. 500 500
Annonser 1500 1312 1500
Gaver / blomster 100 0 100
Telefon 1000 0 0
Porto 200 0 200
Styremøter 100 0 200
OABS Årsmøte 200 800 500
Møteutg. 1500 1785 1500
Godtgj. Regnskap 5000 5000 5000
Lønn Sekretær 14400 14400 14400
Arb.g.avg. 3500 2730 3500
Kontorleie 36000 36000 36000
Honorar leder 5000 0 5000
Reisegodtgjørelse 2000 0 600
Renteinntekter 0 -4 500
Kostnader Campingvogn.  1000 0 500
Kontorrekv. 0 0
Forsikring 500 515 500
Sum kostnader 72000 62538 70500

Resultat 1000 -2054 500

Balanse
Eiendeler: 31.12.2015 Egenkapital og gjeld:
Bankkonto 9365 16 20749 1881 Annen egenkapital 5301
Bankkonto 9365 16 20757 841 Leverandørgjeld 300
Andre fordringer 2000 Skyldig forskuddstrekk 840

Skyldig arb.g.avg. 335
Årets resultat -2054

Sum eiendeler 4722 Sum egenkapital og gjeld 4722
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