
Protokoll for årsmøtet 2021 i Risken sopp- og 
nyttevekstforening 
 

Tid: Torsdag 18. februar 2021 kl. 18.00. 
Sted: Tribunebygget, Idrettsvegen 2, Molde 

 
1 Møtet satt 
1 a. Antall fremmøtte og stemmeberettigede:  

14 medlemmer møtte frem, alle stemmeberettigede. 9 møtte fysisk på  
Tribunebygget i Molde, 5 deltok digitalt via Skype.  
13 stemmeberettigede var til stede ved behandling av sak 1-2.  
14 stemmeberettigede var til stede ved behandling av sak 3.  
13 stemmeberettigede var til stede ved behandling av sak 4-5a.  
11 stemmeberettigede var til stede ved behandling av sak 5b t.o.m. sak 7 

1 b. Godkjenning av fullmakter: ingen hadde med 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 årsmelding for 2020. Anne Marie påpekte at den 
utsendte årsmeldingen mangler et punkt om høringsuttalelse fra Risken til kommunedelplan 
for E39 Julbøen-Molde. 
 
Det ble gitt følgende kommentarer til årsmeldingen: 
 

• Kursaktivitet for innvandrere: Magnar Husby opplyste om at Voksenopplærings-
forbundet (VOFO) i Møre og Romsdal nå vil jobbe med hvordan å nå ut til 
innvandrere med tilbud om kurs og kartlegging av behov for kurs. 

• Kursaktivitet og barn: Magnar Husby kommenterte om kursaktivitet at det er en 
ulempe at Studieforbundet ikke kan gi kursstøtte for barn under 14 år, og at dette er 
noe som det bør jobbes med å få endret. 

 
Vedtak: Årsmelding for 2020 ble godkjent med følgende tilføyelse: 
 

• Pkt. 8 Media og samfunnskontakt: Styret sendte i oktober høringsuttalelse til 
Molde kommune om kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde, der det ble påpekt 
at Risken stiller seg negative til planer for vegtrasé i Moldemarka. 

 



4 Arbeidsprogram: 
 

4 a. Prinsipprogram 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til prinsipprogram for 2021. 
 
Vedtak: Prinsipprogram for 2021 ble vedtatt som framlagt med en mindre endring: 
 

• Pkt. 11 «Opprettholde dagens kontor…» endres til «Opprettholde kontor...» 
 

4 b. Aktivitetsplan 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til aktivitetsplan for 2021. 
 
Vedtak: Aktivitetsplan for 2021 ble vedtatt med tillegg av følgende 
aktiviteter/arrangement: 

• Under Prioriterte aktiviteter: Artskartlegging, inkl. Artsjakten 05.06. og 
Villblomstenes dag 20.06. 

• Under Prioriterte aktiviteter: Nyttevekstkurs på tur, inkl. tang og tare. 
• Under Prioriterte aktiviteter: Soppdyrkingskurs «Fra kaffekopp til østerssopp». 

 
 

5 Økonomi 

5.a. Regnskap m/revisjonsberetning  
Anne Marie Hareide la fram årsregnskap for 2020 med resultatregnskap og balanse, samt 
revisors revisjonsberetning for 2020. 
 

Vedtak: Årsregnskap for 2020 ble godkjent uten merknader. 
 
5.b. Budsjett: 
Anne Marie Hareide la fram styrets forslag til budsjett for 2021. 
 

Vedtak: Budsjett for 2021 ble vedtatt som framlagt. 
 
 

6 Innkomne saker 
Styret har gjennomgått tidligere vedtak om ulike godtgjørelser for oppdrag for Risken, og har 
utarbeidet et revidert forslag med noen endringer i type godtgjørelser og beløp. Framlegg til 
nytt vedtak om godtgjørelser ble gjennomgått av Anne Marie Hareide. 
 
Vedtak: Revidert forslag til godtgjørelser for oppdrag for Risken ble vedtatt som framlagt. 
 
 

7 Valg:  
Anders Røynstrand la fram valgkomiteens innstilling, på vegne av seg selv og Magnar Husby, 
leder i valgkomiteen: 

Leder: Anne Marie Hareide (gjenvalg for 2021) 



Styremedlem: Kari Janne Gjøen (gjenvalg for 2021-2022) 
Styremedlem: Reidar Rytter-Fjøren (ny, velges for 2021-2022) 
              
Varamedlem: Karl Wesenberg (gjenvalg for 2021)  
Varamedlem: Iver Arthur Mittet (gjenvalg for 2021) 
Varamedlem: Øystein Nergård (ny, velges for 2021) 
 
Revisor: Torild Tueeng (gjenvalg for 2021)  

 
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. 

 

Anne Marie Hareide fremmet følgende forslag: Som valgkomiteens forslag med slik endring 
at Øystein Nergård velges som fast styremedlem, mens Reidar Rytter-Fjøren velges som 
varamedlem til styret.  

Valgkomiteen sluttet seg til forslag fra Anne Marie, og Øystein Nergård samtykket til å stille 
som kandidat til styremedlem. Det ble ikke foreslått andre kandidater til ledige verv. 

Styret hadde ikke fremmet forslag til ny valgkomité, men Magnar Husby og Anders 
Røynstrand takket ja til gjenvalg som hhv. leder og medlem i valgkomiteen for 2021. 
 
 
Følgende valg ble etter dette gjort: 

7 a. Leder: Anne Marie Hareide (gjenvalgt for 2021) 
 
7 b. Styremedlem: Kari Janne Gjøen (gjenvalgt for 2021-2022)  
             Styremedlem: Øystein Nergård (nyvalgt for 2021-2022) 
              
7 c. Varamedlem: Karl Wesenberg (gjenvalgt for 2021) 

Varamedlem: Iver Arthur Mittet (gjenvalgt for 2021) 
             Varamedlem: Reidar Rytter-Fjøren (nyvalgt for 2021) 

7 d. Revisor: Torild Tueeng (gjenvalgt for 2021 med forbehold om samtykke) 
 
7 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. 

 
7 f. Valgkomité:     

Leder: Magnar Husby (gjenvalgt for 2021)         
Medlem: Anders Røynstrand (gjenvalgt for 2021) 

 
 
Alle valg under årsmøtet ble gjort enstemmig ved akklamasjon. 



Årsmøtet hevet kl. 21.30. 
 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

Anders Røynstrand (referent) 

 

 

 

 

 

Ellen Bolli 

 

 

 

 

 

Karina Sandnes     

 

 

 


