ÅRSMELDING 2016
Antall medlemmer
Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9
stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre
medlemmer bor i andre kommuner. 20 av våre medlemmer er godkjente
soppsakkyndige.

Styret
Styreleder

- Jan Thomas Schwenke

Styremedlem - Bjørn-Leif Paulsen
Styremedlem - Teppo Rämä
Styremedlem - Roger Westmark
Styremedlem - Ann Kristin Haugland
Varamedlem

- Yoshie Kasajima

Varamedlem

- Rolf Engstad

Aktivitet
Aktivitetsplanen for 2016 er gjennomført med unntak av ”høsttakkefesten” som
vi pga manglende påmelding avlyste. Det er i tillegg avholdt fire ekstra
styremøter .
Styremøter:
Det ble avholdt syv styremøter.
Medlemsmøter:
De ble arrangert tre medlemsmøter. Ett på våren om bruk av risker som matsopp
ved Heini og Teppo Rämä. Møtet var godt besøkt og det var både foredrag og
smaksprøver. Ett om strekkoding med tanke på innsamling av sopp til DNA
registrering i Genressursbanken, ved Maria F Merkeler. Senhøstes hadde vi et
møte med foredrag av Torbjørn Alm ”Meldrøye i Norge – en beksvart historie”,
om meldrøyeforgiftning. Et artig og interessent foredrag men dessverre dårlig
besøkt møte (12 stk)
Andre møter
Møte med de soppsakkyndige som skulle delta/være ansvarlig for soppkontroller
og turer.
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Soppkontroller/soppturer:
Selve ryggraden i aktiviteten til Tromsø Soppforing er soppkontrollene og
soppturene.
Vi gjennomførte soppkontroller 21. og 28. august, 4., 11., og 18. september. På
disse ble det kontrollert 51 kurver. På to av kontrollene ble det også lagd
utstillinger. Til sammen var over 200 personer innom. Alle disse kontrollene ble
gjennomført på og i samarbeid med Tromsø Museum.
Det ble også kontrollert sopp på de fire soppturene vi arrangerte. Tre åpne turer
(21. og 28. august og 4. september) og en tur kun for medlemmer (7. september).
Til sammen 60 personer deltok.
På arrangementet ”Soppens dag” ble det gjennomført tur, kontroll og utstilling.
Soppkurs
Det ble gjennomført ett soppkurs for Tekna Ung (fagforening) med 20 deltakere.

Styret vil takke alle som har bidratt til gjennomføring av aktivitetene, og for
gode råd og hjelp fra tidligere styremedlemmer.
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Regnskap - 2016
Noter

2016

2015

11 480

9 612

605

1 190

8 917

8 008

0

10 000

Driftsinntekter
Medlemskontigent

2

Momskompensasjon
Gaver/støtte - NSNF og Norsk Tipping
Andre offentlige tilskudd
Diverse inntekter - Kurs Tekna

6 000

Salg av artikler

600

Renteinntekter

40

26

27 642

28 836

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad - Soppkort og soppkontrollkasse

487

Soppkontroll - Annonse

3 188

Utgifter medlemsmøter og Årsmøte

1 774

1 137

Div. utgifter - Nettside og Styremøtemat

4 047

8 166

Porto

220

Foredragsholdere Kurs Tekna
Bankgebyr

2 000

2 000

0

135

Sum driftskostnader

11 716

ÅRETS RESULTAT

15 926

17 398

31.12.2016

31.12.2015

51 293

35 366

BALANSE

0

11 438

Eiendeler
Bank
Kasse
Frimerker
Bøker/soppkurv

200

Fordringer
SUM EIENDELER

51 493

3

35 366

Egenkapital og gjeld
Årets resultat

15 926

Egenkapital 1.1

35 368

Egenkapital 31.12

51 294

15 963

17 398

51 294

17 970

51 294

35 368

Gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note 1
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Antall
Note 2
medlemmer
Antall
hovedmedlemmer:
Antall
familiemedlemmer:

Bjørn-Leif Paulsen
Tromsø, 24.01.17
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2015

2016

67

82

5
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ÅRSPLAN - 2017
Aktiviteten i foreninga har i hovedsak vært utadrettet. Om det skal være
attraktivt å være medlem tror vi at vi må øke aktiviteten innad i foreninga for å
skape et godt miljø for soppinteresserte.

Soppkontroller/turer
Det er vanskelig å organisere soppkontroll på kort varsel og spesielt tidlig i
august pga at mange er på ferie og tid til forberedelse blir kort. Vi vil derfor for
kommende sesong planlegge tidligere start for kontroller. Om soppen kommer
seint får vi avlyse og heller forsøke å plusse på med en ekstra kontroll senhøstes
om sesongen blir lang. Soppturene avsluttes også med soppkontroll som vi skal
meldes inn.

Soppkurs:
Vi har allerede forespørsel fra Harstad og Dyrøy om å avholde soppkurs. Det har
og vært mange forespørsler om kurs i forbindelse med soppkontrollene/turene. Vi
vil derfor også gjerne gjennomføre et kurs i Tromsø.
Det er og kommet krav om ettersertifisering av soppkontrollører med godkjent
eksamen tidligere enn 2014. Dvs samtlige av Tromsø soppforenings godkjente
kontrollører! Foreløpig kreves det ingen ny eksamen men en obligatorisk
”etteropplæring”. Vi tenker dette gjennomført som et ettermiddags/
kveldsseminar. Eventuelt i sammenheng med annet arr.
I tillegg kommer det med stor sannsynlighet forespørsel om kurs.

Årsfest/sopptreff
Årsfest har ikke vært helt på ”moten” de to siste årene. Vi foreslår derfor at vi
heller prøver få til en helgetur for medlemmer. Enten som eget arr. eller i
sammenheng med kurs.

Møter:
Vi bør ha minimum to medlemsmøter, ett på våren og ett på høsten. I tillegg
kommer møte med de som skal gjennomføre turer og kontroller.

Aktivitetsliste
Medlemsmøte 26. 4
Ettersertifisering av soppkontrollører (tidlig i sesongen)
Møte om sesongens soppkontroller
Soppkontroll

13. 8

Soppkontroll

20.8.
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Soppkontroll

3. 9. (soppens dag)

Soppkontroll

10.9.

Sopptur (åpen) m kontroll 23.8.
Sopphelg/kontroll 26. - 27. 8. (forslag til hvor?)
Sopptur (åpen) m kontroll 30.8.
Sopptur (åpen)

3. 9. (soppens dag)

Sopputstilling

3. 9. (soppens dag)

Sopptur (medlemstur)
Soppkurs (Harstad) 25.-27.8.
Soppkurs (Dyrøy)
Soppkurs (Tromsø). Uke 39
Soppkurs (fremmedspråklig)
Barnas Matfestival 24. 9.
Medlemsmøte

4.10. (emne?)

Nærmere om datoer, ansvarlige, tid, sted osv vil bli fastsatt av det nye styret så
tidlig som mulig etter årsmøte.
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