
Protokoll for årsmøtet 2020 i Risken sopp- og 
nyttevekstforening 
 

Tid: Onsdag 12. februar 2020 kl. 18.00. 
Sted: Tribunebygget, Idrettsvegen 2, Molde 

 
1 Møtet satt 
1 a. Antall fremmøtte og stemmeberettigede:  

17 medlemmer møtte frem, alle stemmeberettigede. 15 stemmeberettigede var til  
stede f.o.m. sak 4 b. 14 stemmeberettigede var til stede f.o.m. sak 6. 

1 b. Godkjenning av fullmakter: ingen fullmakter. 
1 c. Valg av møteleder: Anne Marie Hareide ble valgt til møteleder 
 

2 Åpning av årsmøtet ved møteleder. 
2 a. Valg av referent: Anders Røynstrand ble valgt 
2 b. Valg av 2 pers. til å signere protokoll: Ellen Bolli og Karina Sandnes ble valgt 
2 c. Godkjenning av innkalling: godkjent uten merknader 
2 d. Godkjenning av saksliste: godkjent uten merknader 
 
3 Årsmelding 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til årsmelding for 2019.  
 
Vedtak: Årsmelding for 2019 ble godkjent uten merknader. 

 
4 Arbeidsprogram: 
 

4 a. Prinsipprogram 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til prinsipprogram for 2020. 
 
Vedtak: Prinsipprogram for 2020 ble godkjent uten merknader. 
 

4 b. Aktivitetsplan 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til aktivitetsplan for 2020. 
 
Vedtak: Aktivitetsplan for 2020 ble godkjent med følgende tilføyelser: 

• B.3. Endring: Nyttevekstkompendium er forventet å komme til påske. 

• Nytt punkt D.8. Undersøke muligheten for arrangement i Eikesdalen med sanking 
av hasselnøtter («næt») høsten 2020 

 
5 Økonomi 

5.a. Regnskap m/revisjonsberetning  
Anne Marie Hareide la fram årsregnskap 2019 med resultatregnskap og balanse, samt 
revisors revisjonsberetning for 2019. 
 

Vedtak: Årsegnskap for 2019 ble godkjent uten merknader. 



 
5.b. Budsjett: 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til budsjett for 2020. 
 

Vedtak: Budsjett for 2020 ble godkjent uten merknader. 
 

6 Valg:  
Anne Marie Hareide la fram valgkomiteens innstilling, på vegne av Magnar Husby, leder i 
valgkomiteen: 

Leder: Anne Marie Hareide (gjenvalg) 
Styremedlem: Susanne Friis Pedersen (gjenvalg) 
Styremedlem: May-Britt Bjørke (ny) 
              
Varamedlem: Karl Wesenberg (gjenvalg)  
Varamedlem: Iver Arthur Mittet (ny) 
Varamedlem: Linda Halset (ny) 
 
Revisor: Torild Tueeng (gjenvalg)  

 
Riskens utsending til forbundets årsmøte: 
Årsmøtet i Risken gir lederen eller den lederen finner til oppgaven fullmakt til å 
representere Risken på årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund. 

 
(Styremedlemmer Kari Janne Gjøen og Anders Røynstrand var ikke på valg) 

Valgkomiteens forslag ble godtatt uten motkandidater, og følgende valg ble med dette 
gjort: 

6 a. Leder: Anne Marie Hareide (gjenvalg, valgt for 1 år) 
 
6 b. Styremedlem: Susanne Friis Pedersen (gjenvalg, valgt for 2 år)  
             Styremedlem: May Britt Bjørke (nyvalg, valgt for 2 år) 
              
6 c. Varamedlem: Karl Wesenberg (gjenvalg, valgt for 1 år)  

Varamedlem: Iver Arthur Mittet (nyvalg, valgt for 1 år) 
             Varamedlem: Linda Halset (nyvalg, valgt for 1 år) 

6.d. Revisor: Torild Tueeng (gjenvalg, valgt for 1 år)  
 
6.e. Riskens utsending til forbundets årsmøte: 

Årsmøtet i Risken gir lederen eller den lederen finner til oppgaven fullmakt til å 
representere Risken på årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund. 

 
6.f. Valgkomité:      
Magnar Husby ble spurt om, og takket ja til, å ta gjenvalg som leder av valgkomiteen. Anders 
Røynstrand tilbød seg å stille som medlem til valgkomiteen. Begge ble enstemmig valgt: 
 
 



Leder: Magnar Husby (gjenvalg, valgt for 1 år)         
Medlem: Anders Røynstrand (nyvalg, valgt for 1 år)  

 
 
Alle valg under årsmøtet ble gjort enstemmig ved akklamasjon. 
 
Årsmøtet tok pause mellom sak 5a og 5b, da det ble servert soppsuppe med focaccia, 
soppkjeks, kaker og kaffe. Etter en utlodning holdt Geir Gaarder foredrag om utfordringer for 
det biologiske mangfoldet i nye Molde kommune m/omegn. 
 
 
Årsmøtet hevet kl. 21.30. 
 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

Anders Røynstrand (referent) 

 

 

 

 

Ellen Bolli 

 

 

 

 

Karina Sandnes     

 

 

 


