Referat ÅRSMØTE 2020 - TROMSØ SOPPFORENING
Tid og Sted: Årsmøtet ble avholdt torsdag 13. februar 2020 klokka 18.00 hos Mattilsynet.
Årsmøtet hadde etter årsmøtet medlemssammenkomst på en lokal restaurant med lett
bespisning.
Tilstede:
- Fra styret deltok Kari Riddervold, Jan Thomas Schwenke, Kelly Then og Bjørn Leif
Paulsen.Truls Tunby Kristianse hadde meldt forfall.
- Fra valgkomiteen deltok John Richard Hansen og Eva Espeland.
- Det var totalt 13 medlemmer tilstede.
Innkalling.
Innkallingen ble godkjent
Kari ledet møtet. Aase Tveito ble valgt som referent.
SAKER:
Årsmelding 2019: Kari gikk gjennom Årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding 2019 ble godkjent.
Regnskap 2019: Kari gikk gjennom regnskapet for 2019. Det relativt store overskuddet
skyldes delvis at den planlagte kurshelgen for deltagere på soppsakkyndigkurs måtte
utsettes til 2020 på grunn av tørke og lite sopp. Kr. 30 000 er avsatt til dette i budsjettet for
2020.
Vedtak: Regnskap 2019 ble godkjent.
Budsjett 2020: Kari gikk igjennom budsjett for 2020.
Vedtak: Budsjett 2020 ble godkjent.
Årsplan 2020: Kari la frem forslag til årsplan
Datoer som manglet på våren ble bestemt: Medlemsmøte 7/3 og samling for soppsakkyndige
22/4
Vedtak: Årsplan 2020 ble godkjent. Den oppdaterte planen legges ut på nettsidene til
soppforeningen
Innkomne saker/forslag:
Ingen saker er innkommet.
Valg av styre: Kari la frem valgkomiteens forslag.
Det nye styret er som følger:
Kari Riddervold (gjenvalgt)
Thomas Schwenche (Gjenvalgt)
Eva Espeland (ny)
Truls Tunby Kristiansen (ikke på valg)
Bjørn-Leif Paulsen (ikke på valg)
Karin Abeler (gjenvalgt)
Ole Georg Pettersen (ny)

Leder
Styremedlem/soppkontrollansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
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Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent med akklamasjon.
Valg av valgkomite:
Vedtak: John Richard Hansen tok gjenvalg som leder av valgkomiteen. Aase Tveito ble nytt
medlem.
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 et annet styremedlem delta sammen med Kari.
Informasjon om kurs for utdanning av soppsakkyndige:
Kurset avsluttes med kurshelg i Skibotn 28-30/8 og eksamen 5/9.
Presentasjon av den nye websiden til foreningen:
Kari gikk gjennom sidene, og medlemmene kommentert at dette så veldig bra ut. Det er
ønskelig at flere skriver saker på sidene.
Bør vi bli en nyttevekstforening?
Det ble foreslått å prøve ut et eller to arrangementer i løpet av 2020, og dersom det er tydelig
interesse for å utvide aktiviteten utvides styret med en nyttevekstansvarlig neste år.
Komité til soppens dag
Denne er dagen etter eksamen. Deltagere på kurset oppfordres til å bidra aktivt på soppens
dag.

Tromsø 12/2 2020
Aase Tveito
Referent
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