
Risken sopp- og nyttevekstforening 
 

Årsmøtet 2017 Side 1 
 

Årsmelding for sesongen 2016 
Årsmøtet ble holdt på Bergmo Ungdomsskole i Molde 15. februar 2016, med 12 medlemmer 
tilstede. 
 
1 Styret valgt på årsmøtet 2016: 
a) leder (1 år): Anne Marie Hareide (Molde, har vært medlem i styret flere perioder, kasserer, 
nestleder og kartleggingsansvarlig) 
b) styremedlemmer: 
Ragnhild Sættem (Molde), ny,  1 år 
Linda Nilsen (Kristiansund), ny, 2 år 
Kari Janne Gjøen (Rauma), ny, 2 år 
Solrunn Hatle (Molde) valgt på årsmøtet 2015 for 2 år 
 
c) varamedlemmer (1 år) 
Karl Wesenberg (Aukra), gjenvalg 
Anders Røynstrand (Eide), ny 
Marit Tveeikrem Sæter (Molde), ny 
 
d) revisor (1år): Styret finner revisor ved behov 
e) utsendinger til landsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Styret vurderer hvem som 
skal representere Risken på ledermøte/årsmøte. 
f) valgkomite foreslått av årsmøtet og valgt for 1 år:  
Magnar Husby 
Turid Helene Tennøy 
 
Alle personvalgene var enstemmige.  
Magnar Husby ble takket av etter lang og trofast tjeneste for Risken. Han har vært aktiv fra 
foreningens stiftelse som studieleder, sekretær, nestleder og leder, samt har ledet de fleste 
soppkurs.  
 
Styrets sammensetning etter konstituering:  
Anne Marie Hareide - valgt til leder på årsmøtet. Kasserer, ansvarlig kontor, lager og utstyr 
Kari Janne Gjøen - nestleder. 
Ragnhild Sættem-sekretær 
Linda Nilsen - studieansvarlig 
Solrunn Hatle -leder sopp- og nyttevekstutvalget 
 
Karl Wesenberg – leder nettutvalg, webansvarlig, nettside og fb 
Anders Røynstrand – kartleggingsansvarlig 
Marit Tveeikrem Sæter 
 
Varamedlemmene har blitt innkalt til styremøtene og har hatt aktive roller. 
 
 
 
 



Risken sopp- og nyttevekstforening 
 

Årsmøtet 2017 Side 2 
 

2 Styremøter:  
Det er avholdt 6 styremøter: Alle møter ble avholdt på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, Molde, 
med unntak av 21.06. som ble avholdt på Høyskolen. Styremøte 27.04. ble annulert. 
Det er behandlet 30 saker i styret. I tillegg er en del saker diskutert og behandlet per e-post 
eller telefon. 
Samtlige referater og andre dokumenter fra sesongen foreligger. 
 
3 Utvalgenes sammensetning 2016: 
 
Kartleggings- og soppkursutvalg: 
Leder: Anders Røynstrand, ble valgt til vervet Kartleggingsansvarlig for Risken. 
Medlemmer: Karl Wesenberg, Ole Magne Stavik, Odny Irene Stavik og Anne Marie Hareide 
 
Kunst- og handverksutvalg: 
Leder: Anne Mari Flobergseter   
Medlemmer: Odny Irene Stavik, Kari Janne Gjøen            
 
Sopp- og nyttevekstutvalg: 
Leder: Solrunn Hatle  
Medlemmer: Turid Helene Tennøy, Marit Tveeikrem Sæter, Sabine Heumann, Odny Stavik, 
Ragnhild Sættem, Linda Nilsen, Anne Marie Hareide, Åse Trondstad og Oddbjørg Langset  
 
Nettutvalg: 
Leder: Karl Wesenberg.  
Medlemmer: Turid Helene Tennøy og Anne Marie Hareide 
 
Økonomi, lager, kontor og utstyr 
Leder: Anne Marie Hareide   
Medlemmer:  
 
4 Arbeidet i utvalgene  
Dette er tredje året vi jobber med utvalgsmodellen og få arbeidet utvalgene inn i gode rutiner. 
Vi har ønsket aktive styremedlemmer og medlemmer, med gode læringsmuligheter med 
ansvar for aktiviteter for medlemmene, utvikling i foreningsaktiviteten og 
kunnskapsformidling. Men det skal være en glede, nytte og utfordring. 
 
Kartleggings- og soppkursutvalg  
Kartlegging av karplanter og sopp har fungerte godt. De har hatt 1 møte med 4 deltakere. 
Utvalget under ledelse av Anders Røynstrand, utarbeidet plan for arbeidet og søkte om 
kartleggingsmidler fra SABIMA. Turen har gått siste lørdag fra mai- september og 16 
personer har vært med på turene. 4 av dem er soppsakkyndige, flere med lang erfaring fra 
botanisk kartlegging, noen for første gang, derav 3 barn. Fra utvalget ble det gjort 1216 
registreringer i artsobservasjoner og vi vil presisere at turene er en flott læringsarena for alle 
interesserte.  Det ble laget rapport fra arbeidet og vi takker SABIMA for god omtale og 
økonomisk støtte.  
 
Villblomstens dag 19.06. tok Anders Røynstrand og Karl Wesenberg ansvaret for, og dagen 
ble gjennomført i Fræna, på Myrbostad og Allia, sammen med 7 andre deltakere. Spennende 
og lærerikt med funn av mange arter.  
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Soppkurs ble begrenset (se sopp- og nyttevekstutvalget) og i år ble det ikke gjennomført 
Vintergrunnkurs eller grunnkurs. 
Flere har jobbet med soppsakkyndigeksamen og 2 gikk kurs for utdanning av soppsakkyndige 
i høst.  
 
Soppkurs for fremmedspråklige ble gjennomført 17. 09. på Røde Kors Huset i Molde, i 
samarbeid med Molde Røde Kors. 17 deltok fra 5 nasjoner i alderen 17-38 år. Kurset ble ledet 
av Magnar Husby og Ole Magne Stavik, og de hadde med seg 3 soppsakkyndige og 2 
hjelpere. Det var også planlagt et kurs i Kristiansund, men dette ble avlyst pga stor 
arbeidsbyrde for Kristiansund Røde Kors den planlagte helgen. 
 
Kunst- og handverksutvalg: 
Kunst- og handverksutvalget har fungert godt. De har hatt 3 møter, med 2+2+3 deltakere. 
Kurs i papir av kjuker var planlagt 01-02.04., men ble utsatt til 1.-2.10. i Molde.  2 kursledere 
og 3 deltakere. Anne-Mari Flobergseter deltok også på Møre og Romsdals Husflidslag sitt 
fargekurs på Tingvoll 3.-4.09., hvor hun hadde presentasjon av farging med sopp. Hun tok 
også ansvaret for stand på Barnas dag på Romsdalsmuseet sammen med Janne Hofstad og 
Ruben Skrede, og den var svært vellykket med mange interesserte barn.  Dessverre trekker 
Anne-Mari Flobergseter og Odny seg fra ansvaret i utvalget etter lang og trofast innsats. De 
vil kunne bistå videre i arbeidet med farging og papir, men ansvaret må noen andre ta over. 
 
Sopp- og nyttevekstutvalg: 
Sopp- og nyttevekstutvalget har fungert godt. De har hatt 2 møter, med 8+8 deltakere.             
I utvalgsmøte i april la de planer for nyttevekstturer og kurs før sommeren og soppturer og 
soppmatkurs for høsten. Det ble gjennomført 6 nyttevekstturer med 38 deltakere.  
Nyttevekstkurs ble gjennomført 21.-22.05. i Molde ledet av Inger-Lise Østmoe. Kursleder var 
særdeles inkluderende og delte rikelig av sin kunnskap og erfaring. 18 deltok og alle var 
særdeles godt fornøyd med et spennende, inspirerende og lærerikt kurs.  
Det ble gjennomført 3 soppturer på høsten i Molde, Fræna og Rauma, med til sammen 45 
deltakere. Turene var åpne for alle interesserte og vi hadde soppkontroll etterpå.  
«Høstens gleder», soppmatkurs ble avviklet 22.-23.10., ledet av Turid Helene Tennøy og 
Anne Marie Hareide. 10 påmeldt, 3 forfall. Masse god soppmat. 
Utvalget har rapportert og fått støtte til sine kurs fra Studieforbundet natur og miljø. 
 
Nettutvalg: 
Nettutvalget har hatt 2 møter med 3+6 deltakere. 
Nettutvalget kom i en litt utfordrende stilling. Server for nettsiden vår ble nedlagt 01.08. og på 
noe kort varsel måtte vi ta stilling til og utforme ny nettside. 
Dessverre har vi ikke kommet stort lenger enn at vi har fått siden formet slik vi ønsket. All 
nødvendig informasjon ligger inne om foreningen. Vi bruker samme mal som forbundet og 
hovedsakelig har vi brukt siden til å annonsere aktivitetene våre under HVA SKJER i året 
som gikk. 
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Økonomi, lager, kontor og utstyr 
I 2016 ble det innkjøpt regnskapsprogram til foreningen. Regnskapet omfatter mange områder 
og antallet bilag har økt. Endelig regnskap for 2015 ble godkjent av styret på konstituerende 
styremøte, gjennomgått og revidert av Torild Tueeng.  
Økonomi-delen er blitt fulgt opp med søknader om støtte fra SABIMA,  Studieforbundet 
natur og miljø Møre og Romsdal sine fond, Istadfondet og Sparebank 1 (SMN vår bank). Alle 
kurs er blitt støttet av Studieforbundet natur og miljø, og vi har fått støtte fra SABIMA, 
Studieforbundet natur og miljø Møre og Romsdal og takker for dette.  
Vi har også fått støtte gjennom Grasrotandelen.  I 2016 ble vi også etter søknad godkjent i 
Prosjekt Tilhørighet, men fikk ikke registrert noen sesongkort. 
Utvalget, i samarbeid med andre utvalg og enkeltpersoner, har klart å betjene foreningens 
virksomhet.  
Det er blitt arbeidet en del med anskaffelse av utstyr og innkjøp av bøker/materiell, men det er 
blitt utsatt til 2017.  
Foreningens henger lagres i leid garasje i Fræna og en del utstyr lagres i henger. Øvrig utstyr 
lagres på kontor som vi flyttet inn i, Idrettsvegen 2 (Tribunebygget i Molde Idrettspark) 
Kontor deles med Studieforbundet natur og miljø M & R og vi håper det kan bli en varig 
ordning.  
 
 
Oppsummering av utvalgsarbeidet 
Utvalgsarbeidet er ennå preget av at vi ikke har klart å rekruttere nok medarbeidere og fått 
alle utvalgene til å fungere selvstendig nok. Så lenge dette er situasjonen, er det godt mulig at 
styret heller bør betrakte dem som arbeidsgrupper under styrets ledelse og ikke som 
selvstendige utvalg som skal handle og legge opp virksomhet på egen hånd og rapportere 
til/få godkjenning hos styret. Men uten utvalg/arbeidsgrupper begrenses Riskens 
arbeidskapasitet.  
 
Et annet spørsmål som kan oppstå, er om vi skal opprette arbeidsgrupper lokalt. Vi har 
allerede begynt på en slik utvikling ved å søke og aktivisere medarbeidere lokalt for å 
forberede og planlegge virksomhet. 
 
5 Medlemmer og medlemsutvikling 
Tallet på medlemmer ved utgangen av sesongen var omtrent som den var ved begynnelsen. 
Per 31.12.2016: 107 medlemmer 
 
6 Soppsakkyndige og soppkontroller 
Ingen andre enn Norges sopp- og nyttevekstforbund utdanner soppsakkyndige, noe de startet 
med 1952. 
I 2016 ble det bevilget statlig støtte over statsbudsjettet til soppkontroll, for første gang siden 
2007. Forbundet sentralt administrert økonomien i dette og har ansatt koordinator som følger 
opp blant annet foreningene, utdanning og sertifisering av soppsakkyndige.  
Foreningenes soppsakkyndige er foreningens ansvar, og forbundet ba om at det ble utnevnt en 
soppsakkyndigansvarlig. Hos Risken ble dette Anne Marie Hareide, som eneste 
soppsakkyndige i styret på daværende tidspunkt. 
Risken har fått økonomisk godtgjort 5 soppkontroller fra forbundet sentralt, med kr 2000 pr 
kontroll. Kravet var at soppkontroller skulle offentliggjøres innen 01.08. på forbundets 
nettsider under HVA SKJER. Pengene gikk til foreningen og styret har valgt å dele midlene 
mellom foreningen og de som gjennomførte de annonserte soppkontrollene. Foreningens 
andel vil bli brukt til etterutdanning/sertifisering i tråd med forbundets hensikter. 
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Totalt er det innrapportert 25 soppkontroller fra våre soppsakkyndige til Risken. De fleste 
kontroller er gjort etter henvendelse fra medlemmer og andre til våre soppsakkyndige privat.  
Vi har i vår medlemsmasse 17 soppsakkyndige, der Anders Røynstrand ble uteksaminert i 
2016. Av våre soppsakkyndige har 7 vært aktive på Risken sine arrangement i 2016. 
 
7 Andre arrangement 
Dyregoddagene. Risken deltok også i år med en stor og arbeidskrevende 3 dagers stand. 
Risken takker alle medarbeiderne for innsatsen. Standen var vellykket og ser ut til å gi bra 
resultat både når det gjelder innmeldinger og kontakt med personer og organisasjoner.  
 
8 Representasjon 
Vintersopptreff: Anne Marie Hareide deltok for Risken. Hun rapporterte at det er faglig 
nyttig alt fra matnyttig til tungt vitenskapelig innhold. Dessuten er det en viktig kontaktarena 
for alle aktive i lokalforeningene. 
Forbundsårsmøte med ledersamling: Anne Marie Hareide deltok for Risken.  
På Høstsopptreffet 08.-11. september i Bergen deltok Anders Røynstrand og han representert 
Risken. 
På Sabima sitt fagseminar i Våler i Østfold 15.-18. september var Risken representert av 
Susanne Friis Pedersen  
På BIO-konferansen 04.11.2016 i Oslo deltok Anne Marie Hareide 
På Samling for soppsakkyndigansvarlige 12.11. på Gardermoen deltok Anne Marie Hareide 
 
9 Media 
RB nyttevekstkurs 21.-22.05., fin reportasje over flere sider 
Pressemelding Soppens dag ble sendt Driva, Tidens Krav, Åndalsnes Avis og  Romsdals 
Budstikke. 
Intervju med Kari Janne Gjøen på nrk.mr. i morgensendingen på radio før åpning av 
Dyregoddagene 2. september  
Oppslag i Åndalsnes avis før og etter sopptur og soppkontroll 16.10.16 
 
 
 
 
 
 
Molde, den 16.01.2017 
 
 
 
 
Anne Marie Hareide  Kari Janne Gjøen  Ragnhild Sættem 
 
 
 
Solrunn Hatle   Linda Nilsen 
 
 
 
Karl Wesenberg  Anders Røynstrand  Marit Tveeikrem Sæter 


