
 

  Side 1 
 

 

ÅRSBERETNING FOR 2016 
 

Styret 

Styret i Romerike sopp- og nyttevekstforening ble valgt på årsmøtet 10. mars 2016 på 

Tingvold, Skedsmokorset og har bestått av: 

  

Leder:    Sissel Vågane 

Nestleder:  Haldis Larsen 

Kasserer:  Laila T. Iversen 

Sekretær:  Kari Lund Bråthen 

Styremedlem:  Anja Helgestad 

Styremedlem:  Nina Berge 

Styremedlem:  Trine Tande 

Styremedlem:  Randi Olwero,  

Varamedlem:  Øyvind Clausen 

Varamedlem:   Jarle Aasly 

 

Anja Helgestad har hatt ansvar for kontakt med pressen, og har vært kontaktperson for 

foreningens soppsakkyndige. Nina Berge har vært grøntansvarlig. Randi Olwero har hatt 

ansvar for oppdatering av våre opplysninger på kommunenes hjemmesider for lag og 

foreninger. Sissel Vågane har hatt ansvaret for kurs, turer og kontroller. Trine Tande er den 

som har vært ansvarlig for å søke private og offentlige om økonomisk tilskudd til foreningen 

vår. 

 

Revisor har vært Eilif Henriksen 

 

Valgkomité har vært Anja Helgestad og Arill Bråthen. Karina Stehl har vært webansvarlig for 

nettsidene til foreningen. 

 

Styret har hatt 7 styremøter i 2016 og i tillegg har styret hatt kontakt på internett. 

 

 

Medlemsmøter 

Årsmøtet 10. mars på Tingvold: Inger Lise Østmoe holdt et foredrag om spiselige vekster. 

Høstmøtet 20. oktober på Tingvold, Skedsmokorset: Pål Karlsen holdt foredrag om 

allemannsretten og sanking og salg av ville vekster i ulike land. På begge møtene ble det 

servert soppmat (rikelig koldtbord), og det var utlodning med mange gevinster. 

 

 

Aktiviteter 

Torsdag 12. mai hadde vi en grønn tur til Tokeruddalen på Stovner ved Inger Lise Østmoe og 

Arill Bråthen. 
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Lørdag 21. mai var det grønn dag på Markerud Gård i Nittedal ved Nina Berge og Laila 

Trosdahl-Iversen 

Tirsdag 24. mai hadde vi ramsløktur til Skui i Bærum ved Arill Bråthen 

Søndag 14. august deltok vi på Fetsund Lenser på messa Smak og Behag med soppkontroll, 

sopputstilling. I tillegg ble det solgt soppsuppe og tørket sopp. 

Onsdag 24. august hadde vi en Power Point presentasjon av normlista for foreningens 

soppsakkyndige ved Siv Moen. 

Lørdag 10. september deltok foreningen på Bondens marked med sopputstilling og salg av 

soppsuppe og tørket sopp. 

Det ble holdt 7 soppkontroller i Lillestrøm hver søndag i tiden 28.8 – 9.10, kl. 15.00 – 17.00. I 

tillegg ble det holdt soppkontroll på Bjørkelangen, Fet og Jessheim og på Huseby i 

forbindelse med Husebydagene. 

I høst hadde vi 9 soppturer i tiden 28.8-8.10 med offentlig soppkontroll samme sted rett etter 

turen. Vi har vært representert i 10 kommuner. 

 

Vi hadde egen stand på Husebymarkedet, Skedsmo 4.-5. september (5. september soppens 

dag).  I tillegg til en liten sopputstilling, hadde vi smaksprøver av: soppsuppe, 

grøftekantsuppe, saft og salg av tørket sopp. Været var fint begge dagene, og vi hadde mye 

besøk på standen vår. Særlig var naturstien for barna populær. Soppturen til Tæruddalen på 

søndag hadde en oppslutning på 30 deltakere. 

 

Det var bra med sopp i starten av sesongen, men september ble en måned med fint vær og lite 

nedbør og lite sopp. På kontrollene var det varierende oppmøte. 

 

Vi deltok på Kulturmix, Skedsmo kommune 5. november. På vår stand serverte vi saft av 

mjødurtblomst og svartsurbær/aronia, traktkantarellsuppe, soppomelett, sopp-pai, 

ramsløksmør og blåbærkake. Vår stand var meget godt besøkt, og all maten gikk med. 

 

Medlemmer har deltatt på Vintersopptreffet i Oslo 13.- 14. februar 2016 og på Høstsopptreffet 

9.-11. september 2016 på Norheimsund arrangert av Bergen soppforening. 

 

Anja Helgestad og Trine Tande deltok på årsmøtet Norges sopp- og nyttevekstforbund 24. 

april 2016. 

 

Kurs 

5. oktober hadde vi et kurs for foreningens medlemmer med tittel: ”Fra kaffegrut til 

østerssopp”. Lær å dyrke gourmetsopp i kaffegrut ved kursleder Siri Mittet. 

 

26.-28. august og 23.-25. september hadde vår forening ansvar for alt det praktiske og var 

vertskap for forbundets kurs for soppsakkyndige. Flere av foreningens medlemmer deltok, og 

Anja Helgestad var lærer på første del av kurset. 

 

Pressekontakt 

Den 10. august hadde Romeriksposten en helsides artikkel om Romerike sopp- og 

nyttevekstforening.  I forbindelse med Smak og Behag messa på Fetsund Lenser 14. august 
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var det omtale av foreningen og stor artikkel i Aftenposten. Indre Akershus blad hadde omtale 

av vår forening både før og etter friluftslivets dag på Eidsverket Bjørkelangen 11. september. 

 

Økonomisk støtte 

I 2016 mottok foreningen økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune, Sparebankstiftelsen 

DNB, Fet kommune og Lillestrømbanken. 

 

Innkjøp 

Takket være økonomisk støtte i 2016 har foreningen tatt seg råd til å kjøpe inn utstyr som er 

viktig for aktivitetene våre. Styret har blant annet kjøpt et flott Quick-Up telt, noe som betyr 

at vi kan stå tørt dersom det regner under arrangementene. Dessuten har vi kjøpt projektor og 

lerret. Vi har også kjøpt sopptørker for å spe på med sopp til aktivitetene våre. 

 

Medlemmer 

Romerike sopp og nyttevekstforening hadde 241 medlemmer per 1. januar 2016. Vi hadde 

året før 206 medlemmer (en framgang på 42 medlemmer). 

 

Styret takker alle medlemmene som bidrar til at vi kan ha et høyt aktivitetsnivå i foreningen.  

 

 

Vi har en fin hjemmeside, Stor takk til Karina Stehl.  

Nettadressen er: http://romerikesopp.net/index.html  

 

 

 

  

 

Huseby, 24.01.2017 
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Randi Olwero 
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