Risken sopp- og nyttevekstforening
Årsmelding for sesongen 2020
Årsmøtet ble holdt på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, i Molde 12. februar 2020, med 17
stemmeberettigede medlemmer til stede.

1 Styret valgt på årsmøtet 2020:
a) leder (1 år):

Anne Marie Hareide (Molde)

b) styremedlemmer:
Kari Janne Gjøen (Rauma)
Anders Røynstrand (Hustadvika)
May-Britt Bjørke (Kristiansund ny)
Susanne Friis Pedersen (Tingvoll)

2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

Karl Wesenberg (Aukra)
Iver Arthur Mittet (Rauma)
Linda Halset (Hustadvika)

2020
2020
2020

Torild Tueeng (Ringsaker/Tana)

2020

c) varamedlemmer (1 år)

d) revisor (1år):

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 (Hustadvika)
Anders Røynstrand (Hustadvika)
Alle personvalgene var enstemmige.
Styrets sammensetning og ansvarlig i utvalg 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: May-Britt Bjørke
Kartlegging og kursutvalg: Anders Røynstrand
Studieleder: Kari Janne Gjøen
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 hatt aktive roller tilknytta interessefelt og er blitt innkalt til
styremøtene.
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2 Styremøter:
Det er avholdt 5 styremøter: 4 fysiske møter på Tribunebygget, Idrettsvegen 2, Molde og 1
møte digitalt. Det er behandlet 30 saker i styret, inkl. referatsaker/orienteringssaker. Samtlige
referater og andre dokumenter fra sesongen foreligger.

3 Arbeidet i utvalgene 2020
Vi har over tid jobbet med utvalgsmodellen noen år. Ikke alle har helt samme interesser kunne
engasjere medlemmer med spesielle oppgaver både i og utenfor styret. Vi har ønsket aktive
styremedlemmer og medlemmer, gitt gode læringsmuligheter, med var for aktiviteter for
medlemmene, utvikling i foreningsaktiviteten og kunnskapsformidling. Arbeidet i utvalgene
er tenkt å avlaste styret og gi nødvendig og viktig inspirasjon på alle nivå. Men det skal være
en glede, nytte og utfordring, vinn/vinn for alle parter.
I 2020 har møtevirksomhet i alle ledd vært påvirket av koronapandemi og mye av dialogen
har gått via tlf. eller epost.
Kartlegging og kursutvalg
Kartlegging av karplanter og sopp har fungert godt. Utvalget, under ledelse av Anders
Røynstrand, har utarbeidet plan for arbeidet og søkt om kartleggingsmidler fra SABIMA.
Flere er soppsakkyndige, flere med god kunnskap og lang erfaring fra botanisk kartlegging.
De annonserte turene har gått fra mai – oktober i 2020. Det har vært 9 annonserte turer, inkl.
Villblomstenes dag, Artsjakten og kartleggingssamling/kurs i Trollheimen. Totalt 55 deltakere
på disse arrangementene. Det har også vært spontane turer med 1- 4 deltakere, i Aukra,
Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Rindal, Surnadal og Tingvoll.
Kartleggingsarbeidet har i regi av Risken for 2020 registrert 1922 unike rapporter fra Møre
og Romsdal i prosjektet ”Kartleggingsmidler Sabima” i Artsobservasjoner. Funnene er fordelt
på 320 karplantearter og 301 sopparter, samt 40 lavarter og 30 mosearter. Det er også
registrert noen få algearter, og et titalls dyrearter, hovedsakelig fugler og virvelløse dyr.
Funnstatistikken inkluderer noen registreringer med usikker artsbestemmelse og to
fluesopper, funnet i Trollheimen, ble sendt til Øyvind Weholt for mikroskopering /
sekvensering. En kraftig sopp med stor slire ble bestemt til Amanita betulae. Se for øvrig
rapport som ligger inne på nettsida, www.risken.no, under kartlegging, rapporter.
Villblomstenes dag er et initiativ fra Norsk Botanisk forening hvor vi har deltatt i flere år.
Dagen ble annonsert og markert 17.06., i Hustadvika og Molde kommune (Nesset), med totalt
8 deltakere.
Artsjakten 2020 var et arrangement i regi av Sabima, der vi og alle interesserte ble
oppfordret til å delta. Vi markerte dagen den 06.06., med 11 deltakere på tur ved Åbakken i
Gjemnes.
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
økonomisk støtte.
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Ordinære kurs som Grunnkurs om sopp, matkurs med nyttevekster eller sopp,
sertifiseringskurs for soppsakkyndige, samt planlagt kurs «Fra kaffekopp til
østerssopp», ble alle avlyst/utsatt i 2020 pga. koronapandemien.
Vi var i gang med Studiering for soppsakkyndigkandidater i februar og det ble bråstopp.
Her måtte vi tenke nytt, så da ble det digital teoriundervisning fra april og ut i juni.
Fra 05.08. hadde vi oppfølging av Studiering for soppsakkyndigkandidater, men nå
inkluderte vi også soppsakkyndige. Her var det fysisk oppmøte og fokuset ble sopp og
testing, soppbestemmelse og litt teori. Nyttige forberedelse både til eksamen og soppkontroll.
Totalt 13 deltakere på studieringene og 10 deltakere hadde mer enn 75 % oppmøte
Vi valgte også nyttevekstkurs på tur, med påmelding, 2 timer digital teoriundervisning på
kveldstid og begrensninger for antall deltakere på tur. Før det var gått 24 timer fra
annonsering var kurset fulltegnet og gruppa ble fordelt på 2 dager à 4 timer, Hustadvika
10.05. og Tingvoll 09.05. I Molde hadde vi tur med Aktiv på dagtid 17.08. med hovedfokus
på bær. Det var totalt 32 deltakere på de kursa. Kurs på Aukra med Bygdekvinnelaget ble
avlyst
Vi har gjennomført 10 Soppkurs på tur, fra 08.08.-03.10., i Aure, Averøy, Hustadvika,
Kristiansund, Molde, Sunndal og Vestnes. Innledende teori før tur og veiledning underveis.
Fine kurs med engasjerte og lærevillige deltakere. 109 deltakere, derav 9 under 18 år og 17
medlemmer. Dette kurset har vært gratis for medlemmer og barn under 15 år, og til en rimelig
pris for andre. Kursformatet viste seg svært vellykket, og ga en fin rekruttering av nye
medlemmer og nye kandidater til å gå videre med grunnkurs m.m.
Soppkurs for fremmedspråklige var annonsert 12.09., i samarbeid med Molde Røde Kors.
Det var 2 påmeldt og vi valgte å stille i tilfelle det kom flere enn de som var påmeldt.
1 deltaker møtte, og denne fikk en grundig gjennomgang med to dyktig soppsakkyndige, men
det ble ikke tur.
Ansvarlig Magnar Husby, sammen med Ole Magne Stavik og flyktningekoordinator Kina
Grüner fra Molde Røde Kors.
Kunst- og handverksutvalg:
Kunst- og handverksutvalget arrangerte 02.-04.10. workshop/kurs i Farging med sopp på
Eikesdal Grendahus, Molde. Kurset ble annonsert som landsdekkende og kursleder var Astrid
Schjellungen og Kari Janne Gjøen. Det var 15 deltakere, både fra fylket og landet forøvrig. Vi
hadde ei flott helg i godt vær og mye av fargingen foregikk utendørs på bål. Mye fargesopp
ble funnet på tur og vi farget Raumagarn.
Mange av deltakerne bidro aktivt og ble en stor inspirasjonskilde videre. Vår erfaring tilsier at
våre medlemmer som driver med farging uten tvil kan ta ansvaret for tilsvarende arrangement
i fremtiden.
Sopp- og nyttevekstutvalg:
Utvalget har sammen med kartleggings- og kursutvalget deltatt i de aktiviteter som har vært
gjennomført. Turene vi normalt har hatt både vår og høst ble omgjort til kurs på tur,
påmelding og mindre grupper.
Soppdyrkingskurs «Fra kaffekopp til østerssopp» med Siri Mittet fra Gruten var planlagt på
Tingvoll i november, men måtte avlyses pga. utvikling i koronasituasjonen.
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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. Vi ser av besøksstatistikk at nettsida
er spesielt godt besøkt i hovedsoppsesongen august-oktober, da vi også har flest
arrangementer.
Ellers har vi brukt Facebook-gruppa «Risken sopp- og nyttevekstforening» som har god
oppslutning (> 470 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.
Vi bruker regnskapsprogram og det letter arbeidet med føring og gir god oversikt fortløpende.
Resultat på kr 11244,75. Arrangement- og kurskostnader var i 2020 høyere enn tidligere år,
men det skyldes spesielt overnatting og leie av lokaler ved Kartleggingsseminar i Trollheimen
og Fargekurs/workshop Eikesdalen, samt smittevernutstyr til alle kurs og arrangement.
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).
Alle kurs over 4 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, bl.a. stand og skoleoppdrag. Sparebank 1 SMN innvilget kr 10 000 til Trygg
mat fra naturen. Vi takker for all støtte, noe som gir oss større handlefrihet og muligheter.
Vi har også fått støtte gjennom Grasrotandelen.
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 kan bli bedre og fortsatt hviler størsteparten på styret. Pandemien begrenset
sterkt mulighetene i 2020 og mye ble satt på vent. 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
planlegge aktiviteter 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
I 2020 ble det registrert 116 medlemmer i vår forening. 21 nye medlemmer kom til i løpet av
året og 9 medlemmer har meldt seg ut, flyttet eller blitt strøket pga. manglende betaling. Den
fine medlemsøkningen kommer ikke minst av at mange meldte seg inn i forbindelse med
mange soppkurs på tur i løpet av høsten.
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Vi ønsker nye medlemmer velkommen, håper medlemskapet blir til felles glede og nytte i
fortsettelsen for alle våre medlemmer.
Vi har forsøkt å være på tilbudssiden både for våre medlemmer og andre. Aktiviteten har vært
høy og smittevern har vært i fokus på alle våre arrangement.

5 Soppsakkyndige og soppkontroller
Statlig støtte til soppkontroll ble videreført i 2020. 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.
Risken har fått økonomisk godtgjørelse fra forbundet for 22 annonserte soppkontroller, fordelt
på 9 kommuner. 379 personer var innom kontroll, 637 enheter/kurver ble kontrollert og det
ble funnet 56 enheter med giftsopp.
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.
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 20 soppsakkyndige. 16 sertifisert som godkjente soppkontrollører,
1 gjeninnmeldt
og 3 av 3 bestod soppsakkyndigeksamen 2020
.
Av våre soppsakkyndige har 13 vært aktive på Risken sine arrangement i 2020. Vi takker alle
som har bidratt på kurs og soppkontroller i løpet av året! Ingen andre enn Norges sopp- og
nyttevekstforbund utdanner soppsakkyndige og vi ønsker å bidra til at flere utdanner seg og vi
ønsker flere velkommen til å delta i arbeidet.

6 Andre arrangement
Soppens dag 02.09.18 ved Skistadion på Skaret. Dagen ble markert stand, natursti der det
var poster med sopp – plakater og sanking, sopputstilling, informasjon, soppkontroll, luper og
hefter til barna. 34 var innom soppkontroll og 28 deltok på tur.
Vi deltok på 2 skolearrangement, Skoledag om sopp 01.09.20 for 7. klasse på Batnfjorden
skole og 23.09.20 på tur for 8. klasse på ungdomstrinnet ved Åfarnes opplæringssenter. Teori,
tur, sanking og gjennomgang av funn.
12.09.20 hadde vi stand og soppkontroll på Lokalmatmarked i Isfjorden, Rauma.
17.10.20 hadde vi stand, sopputstilling og soppkontroll på Høstdagen på Åndalsnes.
RomsdalEvent kontaktet oss for deltakelse på begge arrangementene.

7 Representasjon
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Vintersopptreff: Anne Marie Hareide deltok for Risken. Mange spennende presentasjoner,
hvor flere er gjort tilgjengelig på nett. Dessuten er det en viktig kontaktarena for
lokalforeningene.
Årsmøte i Studieforbundet Natur og Miljø Møre og Romsdal:
Magnar Husby ble valgt til leder for 1 år i 2020.
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 (ny periode på 3 år fra 2020).
NSNF:
Anne Marie Hareide innvalgt til valgkomite sammen med Per Marstad og Cathrine Johnsen.
Ledersamling avlyst og årsmøte NSNF ble gjennomført digitalt.
Forum for soppfargere avlyst
Nasjonalt nytteveksttreff i Elverum avlyst
Samling for soppsakkyndigansvarlige avlyst
Høstsopptreff avlyst
På Sabima sitt soppfagseminar i Espedalen, Innlandet 13.-16.08.2020 var Risken
representert av Karl Wesenberg.

8 Media
NRK Møre og Romsdal hadde minst 2 intervju med soppsakkyndige på høsten 2020 ved
sesongstart og i september
Oppslag i Aura Avis 11.08. med Ingrid R og 28.08. med Sissel H, Vestnesavisa 26.08. om
Soppkurs på tur og soppkontroll med Kari Janne og Magnar, Tidens Krav 29.08. og 06.09.
Pressemelding har vært sendt til både aviser og NRKs distriktskontor ved oppstart av
soppsesongen. Det var lite spontan respons, vi måtte ta kontakt for å få journalister til å stille
før/under arrangement og Romsdals Budstikke har vært helt fraværende i år.
Vi må bli flinkere å profilere oss i media og aktivt bruke Det skjer /kalender i de avisene vi
kan bruke dette.

Årsmeldingen vedtatt på årsmøtet i Risken 18.02.2021
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