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 1 Bi-O-nettverket
Partene i denne avtalen er

• Bi-Omstilling SA (under etablering)
• Bi-O AS (org. 822 955 022)
• Bi-O Agritech AS (under etablering)

 2 Forståelse og strategi i klima- og miljøkrisen
Vi legger til grunn et scenario som innebærer at menneskeheten må forberede seg på store 
omveltninger pga klimaendringene. Vi utvikler dette prosjektet fordi vi ønsker å bidra til 
samfunnets robusthet (resilience), og finne fram til de som ser behovet for slike løsninger vi 
ser for oss. Ikke som et alternativ, men som et supplement til overordnede politiske 
løsninger og "disruptive" teknologiske nyvinninger. 

Å bygge samfunnet robust nok til å takle krisen, krever lokal omorganisering av samfunnet, 
der vi lever våre liv, og der interaksjonen med andre mennesker og naturen skjer i det 
daglige. Vi mener at aktivering av samordnet, lokalt engasjement har et enormt potensiale 
for å mobilisere mennesker med alle typer talenter og livssituasjoner til å bidra effektivt til 
løsningen, og dermed også motvirke de negative psykiske belastningene klima- og 
miljøkrisen medfører.

 3 Bi-O-prosjektets visjon og formål 
Bi-O skal etablere omstillingsprosjekter som katalysatorer for rask, bærekraftig omstilling 
av lokal samfunnsstruktur. 

Vi skal kjøpe eller langtidsleie landbrukseiendom og etablere / forsterke levedyktig 
bebyggelsesstruktur for boliger, matproduksjon og annen næring, samt for møteplasser for 
kultur og politisk dialog. Vi skal etablere og drive prosjekter og selskaper som utvikler 
metoder, teknologi og design som slike prosjekter trenger. Sammen med biene skal vi 
pollinere det området de når fra sin kube (ca 50 km2) med idéer, inspirasjon og initiativer 
for å bidra til at området blir trygt for bier, folk og natur, samt karbonnegativt innen 2030.
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 4 Avtalens formål
For å oppnå Bi-Os formål, skal vi bygge et nettverk av organisasjoner som samlet både tar 
vare på mennesker og alle andre levende vesener ut fra en sosial og økologisk tenkning, og 
som samtidig er i stand til å tiltrekke kapital og kompetanse for å gjennomføre. 

Å skape den riktige miksen mellom sosialt orienterte og næringsorienterte organisasjoner 
kan by på utfordringer, fordi de to sfærene erfaringsmessig kan frambringe konflikter basert 
på kulturforskjeller og uoverensstemmelser av ideologisk art. Derfor er det avgjørende at vi 
har denne avtalen fra og med oppstart, slik at alle vet hva de går inn på og slik at prosjektet 
som helhet ikke mister energi og styringsfart pga ufruktbare konflikter.

 5 Felles profil innad og utad
Partene støtter opp om at nettverket fremstår som et samlet prosjekt utad, ved:

1. å samarbeide om nettsted formelt drevet av Bi-O AS, på felles domene med 
underdomener 

2. å bruke og videreutvikle felles grafisk profil

3. andre tiltak som defineres nærmere etter behov

 6 Tilslutning

 6.1 Alle enheter er med fra start

Kooperativet Bi-Omstilling plikter å ha vedtektsfestet at enheten er del av denne avtalen slik
at alle medlemmer er innforstått med at dette ved kjøp av andel. Aksjeselskapene plikter å 
ha et punkt i sine aksjonæravtaler der aksjonærene forplikter seg på å støtte opp om 
selskapets deltakelse i denne avtalen.

 6.2 Alle deltakere er med via tilsluttet enhet

Alle andelshavere, aksjonærer og rolleinnehavere slutter seg til avtalen fra oppstart på de 
måter som er nevnt i forrige punkt.

 7 Endring
Uenigheter tas opp i de ulike enhetenes beslutningsorganer, og endringsforslag avgjøres via 
forhandlinger og avstemninger.
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 8 Uttreden

 8.1 Enheter som ønsker å tre ut av avtalen

Kooperativet og aksjeselskapene kan velge å tre ut av avtalen. Da opphører retten til å bruke
navnet «Bi-O» som del av virksomhetens navn (Inklusive i «Bi-Omstilling»), samt retten til 
å bruke logo og domener.

 8.2 Enkeltmedlemmer som ønsker å tre ut av avtalen

Enkeltmedlemmer kan ikke tre ut avtalen, siden de som enkeltpersoner ikke er part i 
avtalen, det er det enheten de tilhører som er. Eneste alternativ da er å melde seg ut av 
kooperativet eller å avhende sine aksjer i selskapene.

Denne samarbeidsavtalen er mellom foretakene. Enkeltmedlemmer er således ikke en egen 
part av denne. Enkeltmedlemmer trer ut av avtalen ved å melde seg ut av respektive 
kooperativ eller avhende sine aksjer i selskapene.

 9 Opphør
Denne avtalen opphører kun dersom avtalepartene avvikles. 

 10 Konfliktløsning og verneting
Partene er enige om at alle konflikter skal løses fredfullt gjennom dialog. Dersom det likevel
skulle oppstå en situasjon der enighet ikke kan oppnås, skal partene legge saken fram for 
Forliksrådet i Oslo, med mindre det oppnås enighet om annet verneting.

For Bi-Omstilling SA: 

Håkon Lundeby Mella         dato:   15.11.2021       
           
For Bi-O AS:

Karl Aakerro      dato:   15.11.2021        

For Bi-O Agritech AS: 

Karl Aakerro         dato:   15.11.2021          
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