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Referat ÅRSMØTE 2022 - TROMSØ SOPPFORENING 
 

Tid og sted: Årsmøtet ble avholdt mandag 21. februar klokka 19.00 i UiTs bygg Árdna på 

campus Breivika. Etter årsmøtet ble det servert soppsuppe fra Mersmak med sopp plukket 

av Kari Riddervold og Larissa Acharya. 

Til stede:  
- Fra styret deltok Kari Riddervold, Jan Thomas Schwenke, Eva Espeland, Larissa 

Acharya, Bjørn Leif Paulsen, Karin Abeler og Kelly Then (kartleggingsansvarlig). Ole 
Georg Pettersen hadde meldt forfall.  

- Fra valgkomiteen deltok John Richard Hansen og Aase Tveito.  
- Det var totalt 24 medlemmer til stede. 

 
Innkalling: Innkallingen ble godkjent 
Kari Riddervold ledet møtet. Aase Tveito ble valgt som referent. 
Daniel Tobias Johansen Langhoff og Ingvild Lorentsen ble valgt til å skrive under protokollen. 
 
 
SAKER: 
 
Sak 1 Årsmelding 2021: Kari gikk gjennom Årsmeldingen.  
Vedtak: Årsmelding 2021 ble godkjent.  
 
Sak 2 Regnskap 2021 og budsjett 2022: Kari gikk gjennom regnskapet for 2021. 
Foreningen gikk med overskudd, delvis grunnet litt lite aktivitet og mye grunnet gode 
inntekter fra soppkontroll og kurs.  
 
Kari gikk igjennom budsjett for 2022. Budsjettet legger opp til et underskudd på 44 000. Det 
skyldes at foreningen har vedtatt å sponse deltagelse i høstsopptreffet for soppsakkyndige 
med inntil 5000 pr deltager og inntil 60 000 kroner totalt. Det er også lagt opp til økt aktivitet i 
2022, spesielt turer og kurs for medlemmer.  
 
Vedtak: Regnskap 2021 og budsjett 2022 ble godkjent. 
 
Sak 3 Årsplan 2022: Jan Thomas la frem forslag til årsplan. Det er lagt opp til et høyt 
aktivitetsnivå. I tillegg til soppturer og kurs blir det kartleggingskurs og kurs om tang og tare. 
Det er også lagt opp til medlemsmøte med foredrag om sankere i Europa.  
 
Ole Christian Hagestad orienterte om plan for søknad om midler fra Sabima til kartlegging av 
sjampinjonger i Nord-Norge. Vi vil engasjere flere lokallag i Nord-Norge. Midlene vil primært 
brukes til å dekke DNA-sekvensering, men det kan også gis støtte til direkte utgifter knyttet til 
kartleggingsturer.  
 
Vedtak: Årsplan 2022 ble godkjent. Den oppdaterte planen legges ut på nettsidene til 
soppforeningen  
 
Innkomne saker/forslag:  
Ingen saker er innkommet.  
 
SAK 5 Strategiplan for Norges sopp og nyttevekstforbund 
Se eget vedlegg. Strategiplanen ble gjennomgått.  
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Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å komme med innspill og endringsforslag i forslag til 
strategiplan for Norges sopp- og nyttevekstforbund.  
 
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 soppturer har vært basert på frivillighet. 
Foreningen har 21 soppsakkyndige, og det er gjennomført en undersøkelse blant disse. 18 
svarte på undersøkelsen og 14 av disse ønsket å beholde dagens ordning, og heller bruke 
midlene fra soppkontrollen til økt aktivitet.  
 
SAK 7  Valg av styre/valgkomite/årsmøtedeltaker 

Valg av styre: Aase la frem valgkomiteens forslag. Det ble vedtatt ved akklamasjon 
Det nye styret er som følger:  
  

Styreleder  Kari Riddervold  

Styremedlem (ikke på valg) Bjørn-Leif Paulsen  

Styremedlem (ikke på valg) Larissa Acharya  

Styremedlem/Soppkontrollansvarlig   Jan Thomas Schwenke  

Styremedlem  Eva Espeland  

Varamedlem  Karin Abeler  

Varamedlem Ole Georg Pettersen  

Kartleggingsansvarlig   Ole Christian Hagestad 

 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent med akklamasjon. 
 
Valg av valgkomite:  
Vedtak: John Richard Hansen og Aase Tveito tok gjenvalg som leder av valgkomiteen.  
 
Valg av delegat til NSNF årsmøte: Kari sier seg villig til å representere Tromsø 
Soppforening.   
 
Vedtak: Årsmøtet vedtok at styreleder Kari Riddervold skal delta på NSNFs årsmøtet. 
Dersom det passer, kan to andre styremedlemmer delta sammen med Kari.  
 
 
Tromsø 22.02.2022  
Aase Tveito  
Referent  
 

 

  

 Ingvild Lorentsen Daniel Tobias Johansen 
Langhoff 

 


