Risken sopp- og nyttevekstforening
Aktivitetsplan 2021
Alle aktiviteter må tilpasses nasjonale og lokale forhold med tanke på pandemi
og utvikling.
Erfaringer fra 2020 har vært positiv og nyttig.
Smitteverntiltak skal følges.
Styremøter
Avholde møter fysisk eller digitalt avhengig av retningslinjer og lokal smittesituasjon
God planlegging av aktiviteter.
Ta godt vare på medlemsmasse gjennom god informasjon og positive / ønska aktiviteter
Arbeid i utvalg og møteaktivitet:
Avholdes fysisk eller digitalt avhengig av retningslinjer og lokal smittesituasjon
Pga at det kan bli endring i utvalg og oppgaver blir det ikke satt opp detaljert arbeidsplan nå.
Dette må styret få tid til å jobbe videre med
Kurs/studieringer
Påmelding, begrenset antall deltakere etter anbefalinger.
Digital undervisning der det kan benyttes
Smitteverntiltak. Deltakere skal være friske.
Kurs på tur er gratis for medlemmer og barn under 15 år, og en symbolsk pris for andre for å
dekke bl.a. smittevernutstyr.
Stand, skoleklasser og andre tilsvarende arrangement
Tilrettelegge på best mulig måte og sørge for best mulig bemanning.
Smitteverntiltak.
Hold avstand.
Soppkontroll
Smitteverntiltak. Hold avstand.
De som venter på tur skal holde avstand.
Ikke smake på andre sin sopp eller håndtere sopp på kontroll uten hansker.
Overflatedesinfisering av bord mellom kontroller.
Prioriterte aktiviteter for medlemmer og andre:

• Artskartlegging, inkl. Artsjakten 05.06. (samarbeid med Sabima) og Villblomstenes
•
•
•
•
•
•
•
•

dag 20.06. (samarbeid med Norsk botanisk forening)
Nyttevekstkurs på tur, inkl. tang og tare
Soppkurs på tur
Studiering/møte/soppkontroll (kan kombineres en fast ukedag)
Soppkontroll ( etter kurs, på stand m.m)
Soppens dag
Fagseminar med Sabima i Surnadal i august
Sertifisering soppsakkyndige
Soppdyrkingskurs «Fra kaffekopp til østerssopp» (utsatt fra 2020)
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Risken sopp- og nyttevekstforening
Her må styret i samarbeid med utvalg sette opp en detaljert plan og få kunngjort i kalender så
tidlig som mulig.
Få media på lag og bruke de kanaler vi kan for publisitet.
Ha medlemsverving med i alle aktiviteter og kunngjøringer.
Best mulig aktivtetsfordeling i Nordmøre og Romsdal.

Aktivitetsplanen vedtatt på årsmøtet i Risken 18.02.2021
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