
Risken sopp- og nyttevekstforening      
 

Årsmøtet 2020 Side 1 
 

Årsmelding for sesongen 2019 
 

Årsmøtet ble holdt på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, i Molde 11. februar 2019, med 9 

medlemmer til stede. 

 

1 Styret valgt på årsmøtet 2019: 
a) leder (1 år):   Anne Marie Hareide (Molde) 

b) styremedlemmer:                                                                                                       

Kari Janne Gjøen (Rauma)    2019-2020 

Anders Røynstrand (Eide),    2019-2020 

Geir Ståle Sætre (Molde)    2018-2019 

Susanne Friis Pedersen (Tingvoll)   2018-2019 

 

 

c) varamedlemmer (1 år) 

Karl Wesenberg (Aukra)   2019 

Roger Nilsen ( Kristiansund)   2019 

Ole Magne Stavik (Molde)   2019 

 

d) revisor (1år):   Torild Tueeng  (Ringsaker/Tana)  2019 

e) delegater til landsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund.  

Årsmøtet gav lederen eller den lederen fant til oppgaven fullmakt til å representere Risken på 

ledermøte/årsmøte i NSNF. 

 

f) valgkomite foreslått av årsmøtet og valgt for 1 år:  

Magnar Husby (Fræna) 

Linda Nilsen (Kristiansund) 

 

Alle personvalgene var enstemmige.  

 

Styrets sammensetning etter konstituering:  

Nestleder: Susanne Friis Pedersen 

Sekretær: Anders Røynstrand 

Kasserer: Anne Marie Hareide 

 

Kartleggingsansvarlig: Anders Røynstrand 

Soppsakkyndigansvarlig: Anne Marie Hareide 

Nyttevekstansvarlig: Susanne Friis Pedersen 

Presseansvarlig: Geir Ståle Sætre 

 

Kartlegging og kursutvalg: Anders Røynstrand 

Studieleder: utnevnes av kartleggings- og kursutvalget 

Sopp- og nyttevekstutvalg: Susanne Friis Pedersen 

Kunst og handverksutvalg: Kari Janne Gjøen 

Nettutvalg: Anders Røynstrand 

Økonomi, lager, kontor og utstyr: Anne Marie Hareide 

 

Varamedlemmene har blitt innkalt til styremøtene og har hatt aktive roller. 



Risken sopp- og nyttevekstforening      
 

Årsmøtet 2020 Side 2 
 

 

2 Styremøter:  
Det er avholdt 6 styremøter: møter ble avholdt på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, Molde. Det 

er behandlet 33 saker i styret, inkl. referatsaker/orienteringssaker. Samtlige referater og andre 

dokumenter fra sesongen foreligger. 

 

 

3 Arbeidet i utvalgene 2019 
Vi har jobbet med utvalgsmodellen for å kunne engasjere medlemmer både i og utenfor styret. 

Vi har ønsket aktive styremedlemmer og medlemmer, med gode læringsmuligheter, med 

ansvar for aktiviteter for medlemmene, utvikling i foreningsaktiviteten og 

kunnskapsformidling. Arbeidet i utvalgene kan avlaste styret og gi nødvendig og viktig 

inspirasjon i alle ledd. Men det skal være en glede, nytte og utfordring, vinn/vinn for alle 

parter. I 2019 har møtevirksomheten vært liten i utvalga, men vi håper at vi kan komme 

sterkere på banen igjen i 2020.  

 

Kartlegging og kursutvalg  

Kartlegging av karplanter og sopp har fungert godt. Utvalget, under ledelse av Anders 

Røynstrand, har utarbeidet plan for arbeidet og søkte om kartleggingsmidler fra SABIMA.     

Flere er soppsakkyndige, flere med god kunnskap og lang erfaring fra botanisk kartlegging.  

 

De annonserte turene har gått fra april – august i 2019. Det har vært 7 annonserte turer, inkl. 

Villblomstenes dag og Artsjakten, med 36 deltakere, flere spontane turer med 1- 4 deltakere, i 

Nesset, Molde, Aukra, Fræna, Eide og Gjemnes.    

 

Kartleggingsarbeidet har resultert i over 1147 unike observasjoner fra Nordmøre og Romsdal 

i prosjektet «Kartleggingsmidler Sabima» i Artsobservasjoner tilknyttet Risken. Funnene er 

fordelt på 258 karplantearter og 258 sopparter, samt noen lav- og mosearter, alger, fugler, 

virvelløse dyr, amfibier og reptiler og øvrige dyr. Det er registrert flere rødlistede 

karplantearter og sopparter. Det er dessuten registrert flere sopparter som ikke tidligere er 

registrert i Møre og Romsdal, ifølge. Artskart, f.eks storsliret kamfluesopp. Fremdeles er det 

en del artsfunn som ikke er registrert i Artsobservasjoner. 

 

Villblomstenes dag er et initiativ fra Norsk Botanisk forening hvor vi har deltatt i flere år. 

Dagen ble annonsert og markert 16.06. i Kristiansund og Aukra kommune med totalt 14 

deltakere. 

 

Artsjakten 2019 var et arrangement i regi av Sabima, der vi og alle interesserte ble 

oppfordret til å delta. Vi markerte dagen den 17.08., med 9 deltakere på tur ved Vasselen i 

Tingvoll. Funn av 136 arter ga 2. plass nasjonalt i klassen «Lokalt artsjakt-arrangement»! 

 

Vi vil presisere at turene er en flott læringsarena for alle interesserte, rett og slett en flott 

oppdagelsesferd i naturen. Det er laget rapport fra arbeidet og vi takker SABIMA for god 

omtale og økonomisk støtte.  

 

 

Grunnkurs om sopp, 15 timer, ble arrangert i Molde, med teoridel 27.04. og ekskursjon 

24.08. 7 deltakere fra hele fylket. 
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Nyttevekstkurs på tur ble gjennomført 29.04 og 13.05., 2 x 4 timer, for Aktiv på dagtid 

Molde. Kursledere Anders Røynstrand og Anne Marie Hareide 

Soppkurs på tur ble ledet av Anne Marie Hareide i Molde 26.08. og 02.09., 2 x 4 timer, for 

Aktiv på dagtid, 15 deltakere, totalt 8 timer.  

Samme kurs ble ledet av Magnar Husby for interesserte i Vistdal, Nesset, 28.09. med 7 

deltakere.  

Fine turer med engasjerte og lærevillige deltakere. 

Soppkurs for fremmedspråklige ble gjennomført 14.09., på Røde Kors Huset i Molde, i 

samarbeid med Molde Røde Kors. 4 deltok fra 1 nasjoner, 2 barn og 2 voksne. Kurset ble 

ledet av Magnar Husby, sammen med Ole Magne Stavik og flyktningekoordinator Kina 

Grüner fra Molde Røde Kors. 

 

 

Kunst- og handverksutvalg: 

Kunst- og handverksutvalget arrangerte 04.-06.10. kurs i Farging med sopp på Åfarnes 

opplæringssenter, Rauma. Kursleder var Astrid Schjellungen, områdekontakt for fargere i 

Hedmark og Oppland. 8 deltakere og Kari Janne Gjøen var lokalt ansvarlig og inviterte til 

overnatting og hygge privat       

 

Sopp- og nyttevekstutvalg: 

Utvalget la frem forslag for nyttevekstturer før sommeren og soppturer på høsten.  

Det ble gjennomført 4 nyttevekstturer med 25 deltakere i Fræna og Tingvoll. Vi hadde ønsket 

å få til flere turer på Nordmøre, men Averøy- og Tingvolltur ble avlyst.  

Det ble gjennomført 10 soppturer med 88 deltakere, derav 23 barn, i Kristiansund, Fræna, 

Rauma, Molde/Fræna, Averøy, Tingvoll, Vestnes, Eide, Sunndal, Aukra. Turene var åpne for 

alle interesserte og vi hadde soppkontroll etterpå. 

Forsommergleder, Mat av vårens ville vekster, som også inkluderte fermentering, 

15 timer, ble arrangert på Tingvoll 25.-26.05. 

6 kursdeltaker og to aktive kursledere, Susanne Friis Pedersen og Kari Janne Gjøen.  

Soppmatkurs ble ikke gjennomført i 2019 

 

Nettutvalg: 

I Nettutvalget har Anders Røynstrand har gjort en god jobb og fulgt opp både kalender og 

nettsider. Vi har samme leverandør av nettside som før.  

Ellers har vi brukt Facebook-gruppa «Risken sopp- og nyttevekstforening» (vel 400 

medlemmer) i stor grad og litt Instagram. 

 

Økonomi, lager, kontor og utstyr 

Ansvarlig, i samarbeid med andre utvalg og enkeltpersoner, har klart å betjene foreningens 

virksomhet.  

Regnskap 2019 er ført i regnskapsprogram. Dette letter arbeidet med føring og gir god 

oversikt fortløpende. Resultat på kr 66655 ble betydelig over budsjett, men dette skyldes 

etterbetaling av kartleggingsmidler 2018 fra SABIMA og momskompensasjon som ble høy 

pga utgiftsnivået etter Høstsopptreffet i 2018. Revisjon er gjort av Torild Tueeng.  

 

Økonomi er blitt fulgt opp med søknader om støtte fra SABIMA, Studieforbundet natur og 

miljø Møre og Romsdal sine fond, Studieforbundet natur og miljø kursmidler, Sparebank 1 

(SMN vår bank).  
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Alle kurs over 8 timer er blitt støttet av Studieforbundet natur og miljø. Vi har fått 

kartleggingsmidler/støtte fra SABIMA etter gjennomført aktivitet og avlagt rapport. 

Studieforbundet natur og miljø Møre og Romsdal har støttet oss med midler gjennom 

aktivitetsfond og prosjektfond. Sparebank 1 SMN innvilget kr 5000 til informasjonsmateriell 

på våren og har utbetalt kr 10000 til projektor og lerret. Vi takker for all støtte, noe som gir 

oss større handlefrihet og muligheter.  

 

Vi har også fått støtte gjennom Grasrotandelen og Prosjekt Tilhørighet. Her kan vi helt 

sikkert gjøre mer for å oppfordre medlemmer, kjente og andre interesserte til å aktivt velge å 

knytte støtte opp mot vår forening gjennom grasrotandel ved tipping eller Prosjekt Tilhørighet 

ved kjøp av sesongkort på Aker Stadion. 

 

Det er blitt arbeidet en del med anskaffelse av ønsket og nødvendig utstyr. Det er kjøpt inn 

projektor og lerret, oppbevaringskasser – både stasjonær (store putekasser i Eide og Molde) 

og 2 størrelser transportkasser for tur og soppkontroll  inkl tilbehør, feltbøker for 

gaver/premier/salg, samt innkjøp av fagbøker/ materiell. 

  

Foreningens henger lagres i leid garasje i Fræna og en del utstyr lagres i henger. Øvrig utstyr 

lagres på kontor i Idrettsvegen 2 (Tribunebygget i Molde Idrettspark) Kontor/husleie deles 

med Studieforbundet natur og miljø M & R, og dette leieforholdet fortsetter som før.  

 

Oppsummering av utvalgsarbeidet 

Utvalgsarbeidet må bli bedre og fortsatt hviler størsteparten på styret.  

Vi ønsker å rekruttere nok medlemmer og få alle utvalgene til å fungere mer aktivt og etter 

hvert selvstendig, slik at disse kan handle og legge opp virksomhet på egen hånd og 

rapportere til/få godkjenning hos styret.  

Uten utvalg/komiteer begrenses Riskens arbeidskapasitet og slitasjen blir merkbar med vårt 

høye aktivitetsnivå.  

 

 

4 Medlemmer og medlemsutvikling 
Vår tidligere leder gjennom flere år i Kunst og håndverksutvalget, Anne Mari Flobergseter, 

døde i april 2019. Vi er takknemlig for gave vi har fått fra hennes barn, farge- og papirprøver 

og utstyr, samt viktig litteratur. Dette kommer vi til å ha glede av lenge.    

 

Ved utgangen av 2019 hadde vi 101medlemmer, derav 89 hovedmedlemmer, 11 

husstandsmedlemmer og 1 livsvarig medlem. 6 er utmeldt, flyttet eller strøket pga. manglende 

betaling. Det er registrert 12 nye medlemmer i 2019, og vi håper medlemskapet blir til felles 

glede og nytte. 

Vi har forsøkt å være på tilbudssiden for våre medlemmer og aktiviteten har i år vært høy 

både for egen organisasjon og andre.  

 

5 Soppsakkyndige og soppkontroller 
Statlig støtte til soppkontroll ble videreført i 2019. Forbundet sentralt har administrert 

økonomien i dette. Koordinator følger opp blant annet foreningene i forhold til tidsfrister, 

utdanning og sertifisering av soppsakkyndige.  

Foreningenes soppsakkyndige er foreningens ansvar, og soppsakkyndigansvarlig er Anne 

Marie Hareide.  
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Risken har fått økonomisk godtgjørelse fra forbundet for 16 annonserte soppkontroller, fordelt 

på 11 kommuner. 416 deltok på kontroll av 300 kurver og det ble funnet giftsopper i 40 

kurver. Styret har valgt å dele midlene mellom foreningen og de som gjennomførte de 

annonserte soppkontrollene. Foreningens andel er brukt/avsatt til kompetanseheving i tråd 

med forbundets hensikter. 

NSNF reduserte godtgjørelse pr kontroll til foreningene, i 2018, men vi håper fortsatt å 

komme opp på tidligere nivå pr kontroll. 

 

Det har også i år vært noen sporadiske soppkontroller og henvendelser privat, men i mye 

mindre omfang enn tidligere år. Digital soppkontroll blir kanskje brukt av en del uten at vi har 

oversikt over det som administreres i NSNF 

 

Vi har i vår medlemsmasse 16 soppsakkyndige. 11 sertifisert som godkjente soppkontrollører 

2017, 1 nyinnmeldt og sertifisert i 2019      og en bestod soppsakkyndigeksamen 2019      .  

Av våre soppsakkyndige har 8 vært aktive på Risken sine arrangement i 2019. Ingen andre 

enn Norges sopp- og nyttevekstforbund utdanner soppsakkyndige og vi ønsker å bidra til at 

flere utdanner seg og avlegger eksamen og vi ønsker flere velkommen til å delta i arbeidet. 

 

6 Andre arrangement 
Stand 19.05.19 Allia Etter nytteveksttur med 15 deltakere hadde vi stand med smaksprøver 

og pannekaker fra bålpanna. Ca 75 besøkende og mye godt rett fra naturen.  

 

Soppens dag 01.09.18 ved Langvatnet i Fræna. Dagen ble markert sammen med Kom deg 

ut dagen i Friluftslivets uke, med tur, sopputstilling, informasjon, soppkontroll, luper og 

hefter til barna. Minst 115 besøkende og 25 på sopptur.  

 

Stand Barnas dag Romsdalsmuseet 22.09.2019 Sopputstilling, Quiz og premier, 

soppkontroll, informasjon og besøk av ca 150 personer. Ca 50 % barn 

 

Skoledag om sopp 20.09.19 for 1.-4. klasse ved Åfarnes opplæringssenter. Teori, tur, sanking 

og tilbereding på bålpanna ved Kari Janne Gjøen og Anne Marie Hareide. 74 deltakere med 

stort og smått. 

 

 

7 Representasjon 
Studieforbundet Natur og Miljø Møre og Romsdal:  

Magnar Husby ble valgt til leder for 1 år i 2019 

Kari Janne Gjøen har representert Risken sopp- og nyttevekstforening og 4H som 1. vara i 

styret (på valg i år).  

Anne Marie Hareide er medlem av valgkomiteen (går ut i år). 

 

Vintersopptreff: Anne Marie Hareide deltok for Risken. Mange spennende presentasjoner.. 

Dessuten er det en viktig kontaktarena for alle aktive i lokalforeningene. 

 

Ledersamling og Årsmøte NSNF april: Anne Marie Hareide og Geir Gaarder representerte 

Risken.  

 

Fair Wild Forum Ungarn (bærekraftig sanking) 24.-27.04.2019 Delvis støtte for 

deltakelse for Susanne Friis Pedersen 
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Forum for soppfargere i Trondheim 11.-12.05.2019 Støttet deltakelse for Kari Janne Gjøen 

 

Nasjonalt nytteveksttreff i Ålesund 26.-28.04.2019: Risken dekket deltakeravgift for Kari 

Janne Gjøen 

 

Samling for soppsakkyndigansvarlige 11.-12.05.2019: Anne Marie Hareide deltok på 

landssamling i 2 dager. 

 

Høstsopptreff 12.-15.09.2019 på Romerike: Fra Risken deltok Kari Janne Gjøen og Anne 

Marie Hareide 

 

På Sabima sitt fagseminar i Åmli, Aust Agder 26.-29.09.2019. var Risken representert av 

Anne Marie Hareide  

 

Her må også nevnes at Geir Gaarder, medlem bl.a. i Risken sopp- og nyttevekstforening, var 

varamedlem i styret til NSNF 2018, og fungerende styremedlem f.o.m. 14.01.2019 og frem 

til årsmøtet i april. 

 

8 Media 
NRK Møre og Romsdal hadde intervju på radio med Anders Røynstrand i forkant av 

Villblomstenes dag 16. juni., og Anne Marie Hareide i august ved oppstart av soppsesongen  

NRK P1+ hadde intervju med May Britt Bjørke på sopptur med Tove Fuglsnes  

Oppslag i Åndalsnes Avis vedrørende kurset Farging med sopp og første soppsakkyndige i 

Rauma      . 

Pressemelding har vært sendt til både aviser og NRKs distriktskontor ved oppstart av 

soppsesongen, med lite respons. 

Vi må kanskje ta selvkritikk på at vi ikke har brukt media mye mer.  

 

 

. 

Molde 27.01.2020 

 

 

 

Anne Marie Hareide  Susanne Friis Pedersen  Anders Røynstrand 

 

 

 

 

Geir Ståle Sætre  Kari Janne Gjøen   Karl Wesenberg 

 

 
 

 


