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Referat fra årsmøte i Romerike sopp- og nyttevekstforening 

 

Årsmøtet ble avholdt mandag 26. februar 2018 kl. 18.00 på bestyrerboligen på Huseby gård. 

Det var 23 personer til stede inkludert foredragsholder. 

Leder Sissel Vågane ønsket velkommen til møtet. Deretter holdt matkulturekspert, Anne Siri 

Branderud et meget interessant foredrag om «Mat fra Naturens Spiskammers» Etterpå takket 

Sissel Vågane for foredraget. 

 

Dagsorden for årsmøtet  

1. Godkjenning av innkalling 

Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 

2. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter 

Det var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet. Ingen møtte med 

fullmakter. 

 

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 

Leder Sissel Vågane ble valgt som møteleder.  

Kari Lund Bråthen ble valgt som referent. 

Lars Holmsen og Else Strømman ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4. Årsberetning 2017 

Sissel Vågane gjennomgikk årsmeldingen.  

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent. 

 

5. Regnskap 2017 

Kasserer gjennomgikk regnskapet. Regnskap, budsjett og revisjonsberetning ble delt 

ut på møtet. 

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

6. Budsjett 2018 

Kasserer gjennomgikk hovedpunktene i forslag til budsjett. Budsjettet ble tatt til 

orientering. 
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7. Aktivitetsplan 2018 

Sissel Vågane orienterte om foreningens planer for våren og høsten. Alt er ennå ikke 

helt avklart, men programmet vil etter hvert bli lagt ut på hjemmesida. 

 

8. Innkomne forslag 

Det var ingen innkomne forslag. 

 

9. Valg av styre 

Valgkomiteen har bestått av Lars Holmsen og Øyvind Clausen. Fire styremedlemmer 

står på valg i år: Anja Helgestad, Trine Tande, Nina Berge og Kari Lund Bråthen.  

 

Valgkomitéens innstilling: 

Leder 

Sissel Vågane, ikke på valg, 1 år igjen  

Styremedlemmer: 

Laila T. Iversen, ikke på valg, 1 år igjen 

Lene Furulund, ny, velges for 2 år 

Anja Stensrud, ny, velges for 2 år 

Trine Tande, gjenvelges for 2 år 

Haldis Larsen, ikke på valg, 1 år igjen 

Randi M.H. Olwero, ikke på valg, 1 år igjen 

Anja Helgestad, gjenvelges for 2 år 

Vararepresentanter: 

Jarle Aasly, gjenvelges for 1 år 

Øyvind Clausen, ny, velges for 1 år 

 

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg på 

første styremøte. 

 

10. Valg av revisor 

Eilif Henriksen har sagt seg villig til å fortsette som revisor og ble enstemmig valgt. 

 

11. Valg av valgkomité 

Som ny valgkomité ble Lars Holmsen og Kari Lund Bråthen foreslått og valgt.  

 

12. Valg av delegater til NSNFs årsmøte 

Norges sopp- og nyttevekstforbund har årsmøte 14.-15. april. Som foreningens leder 

skal Sissel Vågane delta på årsmøtet. Dessuten kan vi stille med to delegater. Anja 

Helgestad og Haldis Larsen ble valgt. 
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To av medlemmene slutter i styret. Leder Sissel Vågane takket Kari Lund Bråthen for 

innsatsen og overrakte en nydelig blomsterbukett. Nina Berge hadde meldt forfall og var ikke 

til stede på årsmøtet. 

 

Etter årsmøtet var det som vanlig servering av god mat. Under maten var det åresalg og 

loddtrekning av mange gevinster. 

 

Referent: Kari Lund Bråthen 

 

 

 

_____________________     ________________________ 

Lars Holmsen      ElsE Strømman 


