ÅRSMØTE 2022- TROMSØ SOPPFORENING

Årsmøtet avholdes mandag 21. februar 2022 klokka 19.00. Møtet avholdes på Ardna, på
Campus UiT. Etter årsmøtet til Jan Thomas holde et lite kåseri hvor tema er noe om sopp.
Det vil bli servert soppsuppe med godt brød til. Av hensyn til serveringen er det påmelding.
Vennligst meld deg på innen 17. februar til: Larissa Acharya på e-post:
larissa.acharya@uit.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld.

Med vennlig hilsen
Styret i Tromsø Soppforening
Larissa Acharya

Eva Espeland

Bjørn-Leif Paulsen

Jan Thomas Schwenke

Kari Riddervold

Hvor Ardna er, kart finner du på neste side!
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Ardna finner du her på Campus UiT:
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SAKSLISTE
SAK 1

Årsmelding 2021

Se eget saksframlegg.
Forslag til vedtak: Årsmelding 2021 godkjennes.
SAK 2

Regnskap 2021 – Budsjett 2022

Se eget saksframlegg.
Bruk av inntil 50 000 kroner til å dekke kostnader for soppsakkyndige på
Høstsopptreffet i Pasvik.
Forslag til vedtak: Regnskap 2021 og budsjett 2022 godkjennes.
SAK 3

Årsplan/aktiviteter 2022

Se eget saksframlegg.
Forslag til vedtak: Årsplan 2022 godkjennes.
SAK ¤4

Innkomne saker/forslag fra medlemmer

Ingen saker er innkommet.
SAK 5

Strategiplan for Norges sopp og nyttevekstforbund

Se eget vedlegg. Strategiplanen vil bli lagt fram og medlemmene vil ha mulighet til å
komme med innspill og forslag til endringer.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å komme med innspill og
endringsforslag i forslag til strategiplan for gi Norges sopp- og nyttevekstforbund.
Styret vil hensynta årsmøtets synspunkt og innspill.
SAK 6

Honorering av soppsakkyndige/medlemmer som deltar på aktiviteter

Tromsø Soppforening har fram til nå honorert kursledere (1000 kr/kurs), mens andre
aktiviteter som å stå på soppkontroll og lede sopptur har vært basert på frivillighet.
Det er i første rekke de soppsakkyndige i foreningen som leder disse aktivitetene, og mange
bruker mye av sin fritid på aktiviteter i regi av foreningen. Med en sterk medlemsvekst de
siste årene vil det også bli flere aktiviteter.
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Styret ønsker derfor å ta opp spørsmålet om hva foreningens fremtidige praksis ift
godtgjøring skal være. Som del av grunnlaget har vi kartlagt hva de soppsakkyndige i
foreningen mener, og resultatet vil bli presentert på årsmøtet.
Styret vurderer det slik resultatet fra kartleggingen bør tillegges stor vekt da det både for å
holde kurs og å lede soppkontroller er et krav om å være soppsakkyndig. Vi vil også
understreke at frivillighet fortsatt må være bærebjelken i foreningens aktiviteter, og at
honorering vil måtte være på et nøkternt nivå.
Til orientering så støtter forbundet hver soppkontroll med 2000 kroner (varrierer noe fra år
til år) som til nå har blitt brukt til foreningens aktiviteter. Vi viser også til budsjettforslag om
å støtte deltakelse for soppsakkyndige på høstsopptreffet i Pasvik som påskjønnelse for
tidligere innsats.

SAK 7

Valg av styre/valgkomite/årsmøtedeltaker

Innstilling fra valgkomiteen vil bli ettersendt.
Valg av delegat til årsmøtet til Norges sopp- og nyttevekstforbund. Tromsø
soppforening kan ha tre delegater. Forslag til delegater:
Informasjonssaker:
•

Bør Tromsø soppforeningen bli en nyttevekstforening?
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SAK 1
ÅRSMELDING 2021

1. Antall medlemmer
Vi var per 31.12.2021 170 medlemmer, hvorav 151 hovedmedlem, 15 husstandsmedlem, 3
ungdomsmedlem og 1 livstidsmedlem. Det er en netto økning på 31 medlemmer siden året
før. Tromsø soppforeningen fikk 44 nye medlemmer og mistet 13 i løpet av året 2020. 21 av
våre medlemmer er godkjente soppsakkyndige, en mer enn året før.

2. Styret
Styreleder (på valg)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/Soppkontrollansvarlig (på valg)
Styremedlem (på valg)
Varamedlem (på valg)
Varamedlem (på valg)
Kartleggingsansvarlig

Kari Riddervold
Bjørn-Leif Paulsen
Larissa Acharya
Jan Thomas Schwenke
Eva Espeland
Karin Abeler
Ole Georg Pettersen
Kelly Kite

Det er avholdt fem styremøter. Styret har behandlet 33 saker.

3. Aktivitetsplan
Nesten alle planlagte aktiviteter ble gjennomført med unntak av medlemsmøtet og
kartleggingskurs på våren. Disse ble avlyst på grunn av korona. Høsten medlemsmøte ble en
førpremiære på filmen: Trøffeljegerne fra Piemonte. De fleste aktivitetene er beskrevet i egne
artikler på websida: http://tromsosoppforening.no/main/. Se også punktene nedenfor.
Til sammen har nesten 400 personer deltatt på aktiviteter vi har gjennomført, hvorav omtrent
halvparten utgjør egne medlemmer.

4. Medlemsaktiviteter
Det ble avholdt flere medlemsaktiviteter i 2021 med til sammen ca 200 medlemmer som har
deltatt på ulike medlemsaktiviteter omtalt nedenfor. Det betyr at flere medlemmer har
deltatt på mer enn ett arrangement.
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4.1.

Medlemsmøter

På grunn av korona ble det ikke arrangert medlemsmøte om våren og høstens møte ble
førpremiere på en film. Et førtitall personer, hvorav mange medlemmer, så filmen.

4.2.

Medlemsturer

Vårens morkeltur ble arrangert 9. juni på UiT campus Breivika. 25 medlemmer deltok.
Det ble gjennomført medlemstur til Straumsbukta 19. august. 10 medlemmer deltok.
Tredje medlemstur gikk til Ramfjord ovenfor Fagernes skole. Til sammen deltok 12
medlemmer.
Fjerde og siste tur gikk til Indre Troms 11. september for å finne gul trompetsopp. 13
medlemmer deltok.

4.3.

Faglig samling for soppsakkyndige

Ni soppsakkyndige deltok på den faglige samlingen. Det ble mange og våte turer ute i
terrenget og det ble funnet mye forskjellig sopp som ble gjennomgått i samlet lag. Det ble
funnet mange, mange kurver med blek piggsopp. Tilbakemeldingen fra samlingen var meget
positive, - også fordi vi ikke hadde noe fastspikret program.

4.4.

Kartlegging av sopp

Det nasjonale forbundet har kartlegging som satsingsområde. Tromsø soppforening har
oppnevnt Kelly Kite som ansvarlig for kartlegging. Kelly Kite deltok på soppfagkurs i
Nordland og Ole Christian Hagestad deltok på kartleggingssamling på Inndyr i Nordland,
samt workshop på Dombås i forbindelse med Inocybe og Conocybe.

4.5.

Andre aktiviteter – sortering av frysetørrede sopp

I forbindelse med at Tromsø Museum skal få nytt bygg om noen år, rydder de opp på
lagrene sine. Flere hundre bokser med frysetørret sopp, innsamlet for mer enn 30 år siden
skulle sorteres. Tromsø soppforening fikk tilbud om å overta dette fantastiske materialet. Syv
medlemmer brukte en kveld og vel så det på jobben. Materialet ble fordelt slik:
•
•
•
•
•

De mest «dyrebare» beholdt museet
Mye fint beholdt Tromsø soppforening
En god del pensumsopper blir sendt til Forbundet i Oslo
Et meget bra utvalg ble sendt til Sážža, Senja naturhus og museum i Tranøybotn
Og noe ble kastet…
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5. Kurs
5.1.

Soppkurs

I august ble det gjennomført grunnkurs sopp for foreningens medlemmer. 15 personer
deltok. Vi vil prøve å avholde dette grunnkurset hvert år.
Foreningen arrangerte malekurs for første gang. Kurset gikk over to kvelder. 3 personer
deltok.
Det ble gjennomført grunnkurs sopp for DNT Nord-Troms. Kurset hadde 15 deltakere.
Grunnkurs sopp ble gjennomført ved Sážžá Senja naturhus & museum. Kurset var rettet mot
lokalbefolkningen. 22 personer deltok.
Grunnkurs sopp for fagforeningen Tekna. 20 deltakere.
Grunnkurs sopp for fagforeningen Naturviterne. 7 deltakere.
Dagskurs sopp i Lyngen. 8 deltakere.

5.2.

Andre kurs

Kurset Plukk, Studer! Spis! ble arrangert fire ganger i Tromsø. Kurset var i regi av Norges
sopp- og nyttevekstforbund og var fortrinnsvis rettet mot barnefamilier. Målet med kurset

var og lære barn og voksne om spiselige ville vekster i fjæra. Kursleder var Jenny Dølvik som
til daglig er masterstudent på lektorutdanninga for 5-10 trinn, med naturfag som hovedfag,
ved UiT Norges arktiske universitet.

6. Offentlige soppkontroller/soppturer
Selve ryggraden i aktiviteten til Tromsø soppforening er soppkontrollene. Vi gjennomførte
soppkontroller 8., 15., 22. og 30. august, og 5., og 12. september. Disse kontrollene, ble
gjennomført ved og i samarbeid med Tromsø Museum. Ytterligere to kontroller ble
gjennomført: 29. august soppkontroll og utstilling ved Sazza Naturhus, Tranøybotn. Øvre

Dividal nasjonalpark fylte 50 år i 2021. I den anledning ble det avholdt soppkontroll søndag
19. september ved Skakterelva.
På kontrollene ble i alt 79 kurver kontrollert, hvorav 4 kurver inneholdt giftig sopp. Sågar to
av kurvene inneholdt den meget giftige soppen flatklokkehatt. Dette er en ganske vanlig sopp
å finne i Troms. Til sammen kom 180 personer på kontrollene, - en betydelig nedgang fra året
før. Det kan ha sammenheng med av soppsesongen 2021 var under middels, men meget
varierende. For eksempel var det store mengder blek piggsopp på Senja og en god del
kremle. På hver kontroll ble det vist sopputstilling og levert ut brosjyrer og annet materiell.
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En åpen sopptur ble arrangert i Tromsø 5. september i forbindelse med arrangementet
”Soppens dag”. Da ble det gjennomført tur, kontroll og utstilling og servering av stekt sopp..
Over 60 personer deltok på Soppens dag. Ekstra gledelig var at mange barnefamilier deltok.

Informasjon/formidling
Tromsø soppforening har egen webside. https://tromsosoppforening.no/main/
I 2021 ble det skrevet 37 nye artikler på websiden. Tromsø soppforening har en lukket
facebook-gruppe som kun er åpen for medlemmene. Den har 120 medlemmer:
https://www.facebook.com/groups/tromsoe.soppforening
Særlig i sesongen brukes denne gruppen flittig og medlemmene stiller spørsmål og får svar
om diverse ting om sopp, samt at det informeres om kommende aktiviteter. Dessuten ligges
det ut lenker til artikler og nyheter om sopp.
I tillegg har foreningen en åpen facebookside som er åpen for publikum.
https://www.facebook.com/tromsosoppforening
På denne sida informeres det om kommende aktiviteter som er åpne for publikum, aktuelle
artikler og informasjon om sopp og foreningsarbeidet. I 2021 ble denne siden brukt aktivt og
antall personer man nådde økte betydelig i forhold til tidligere år.
I 2022 kommer det et nytt Ottar som har sopp som tema. Flere av medlemmene i Tromsø
soppforening har bidratt med artikler til dette nummeret.

Annet
•

Kari Riddervold representerte Tromsø Soppforening på Norges sopp- og
nyttevekstforbundets årsmøte.

•

Kari Riddervold er styremedlem i den nasjonale forbundet, Norges sopp- og
nyttevekster

Styret vil takke alle som har bidratt til gjennomføring av aktivitetene, og for
gode råd og hjelp fra medlemmer.

Larissa Acharya
Styremedlem

Bjørn-Leif Paulsen
Styremedlem

Eva Espeland
Styremedlem

Kari Riddervold
Styreleder
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Jan Thomas Schwenke
Styremedlem

SAK 2

Regnskap 2021 – Budsjett 2022

Regnskap for 2021
RESULTAT

Noter

2020

2021

17 749
3 424
12 119
11 010
10 401
6 400
65

22 392
6 618
17 615
574
51 681
11 964
0

61 168

110 844

8 717
1 569
7 358
12 123
1 086
0
51 870
0

33 301
1 009
13 426
4 425
0
559
13 941
127

82 723

66 788

ÅRETS RESULTAT

-21 555

44 056

BALANSE

#######

I bank 31 desember
Kasse
Frimerker
Div salgs- og gave art., ca. verdi
Fordringer

123 251
0
0
10 000
0

167 307
0
0
2 000
0

SUM

133 251

169 307

Driftsinntekter
Medlemskontigent
Momskompensasjon
Gaver/støtte
Andre offentlige tilskudd
Diverse inntekter - Kurs
Salg av bøker og kompendier mm
Renteinntekter

1
2
3
4

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekjøp
Soppkontroll
Utgifter medl.aktivitet og årsmøter mm
Nettside og Styreweb
Utgifter Styremøter
Porto
Kurs, Foredragsholdere Honorar/reise
Bank og VIPPS gebyr

5
6
7
8

Sum driftskostnader

Larissa Acharya
Styremedlem

Bjørn-Leif Paulsen
Styremedlem

Eva Espeland
Styremedlem

Kari Riddervold
Styreleder
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######

Jan Thomas Schwenke
Styremedlem

Noter til årsregnskapet
Note 1
Antall hovedmedlemmer:
Antall Husstandsmedlem:
Ungdomsmedlem
Livstidsmedlem
Totalt

Antall medlemmer

Note 2
Gaver og Støtte
Grasrot/Norsk tipping Kr 1615.Støtte fra NSNF - Soppkontroll Kr 16 000.Note 3
Andre off tilskudd
NSNF - Stimuleringstilskudd covid 19 Kr. 574.Note 4
Diverse inntekter Kurs mm
Kurs Senja Kr. 10802.Kurs Nordreisa Kr. 8009.Kurs Lyngen Kr. 3500.Kurs Tekna Kr. 8000.Kurs Naturviterne Kr. 8000.Kurs Tromsø Kr. 6400.Malekurs Tromsø Kr. 1970.Studieforbundet Natur og Miljø VO midler Kr. 5000.Note 5
Varekjøp
Innkjøp diverse (munnbind, antibac, grønt kompendie, nytt sopp kompendier, bøker, mm)
Note 6
Utgifter Medlemsaktivitet og Årsmøter mm
Støtte Sabima-kurs Kr 1250.Fagsamling Senja Kr. 6762.Frysetørret sopp-samling Tromsø Kr. 4558.Malekurs Kr. 856.Note 7
Utgifter styremøter

Styremøter

Note 8
Div Kursutgifter - Honorar, reise, servering, utstyr.
Honorar for medlemmers deltakelse i gjennomføring av kurs i form av forberedelser,
foredragsholding, etc. Kr. 10 000.Reiseutgifter for foredragsholdere ifb kurs Kr. 3941.-
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2020
121
15
2
1
139

2021
149
15
3
1
168

Budsjett 2022

Inntekter
Kontingent
Støtte soppkontr
Grasrot Norsk Tipp
Inntekt/egenandel Soppkurs
Momskomp
Salg artikler
Støtte NSNF

23000
16000
2000
10000
7000
5000
1000
64000

SUM:

Utgifter:
Nettside
Årsmøter
Styremøter
Innkj div soppkontroll
Innkjøp bøker og salgs artikler
Soppkurs materiell
Soppkurs honorar/kjøring
Div uforutsett

Soppsakkyndig Fagsamling Varanger
Medlemsaktivitet annet
SUM:
*SUM:
Budsjettert underskudd =

5000
4000
2000
2000
5000
8000
10000
2000
(max kr 5000 pr
60000 deltaker)
10000
108000
64000
-44000

* Det er de siste 2 årene avsatt penger av overskudd fra kursholding og soppkontroll
til Soppsakkyndiges deltakelse på Fagsamling i Varanger høsten 2022.
* Det planlegges et overforbruk på kr 44000.- for 2022
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SAK 3

Årsplan/aktiviteter 2022
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