
 

  Side 1 
 

ÅRSBERETNING FOR 2017 
 

Styret 

Styret i Romerike sopp- og nyttevekstforening ble valgt på årsmøtet 27.februar 2017 på 

Huseby gård, bestyrerboligen 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:  Mihaly Ujhelyi 

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. Siv Moen har vært kartleggingsansvarlig. 

 

Revisor har vært Eilif Henriksen 

 

Valgkomité har vært Lars Holmsen og Øyvind Clausen. Hanne Bergendahl har vært 

webansvarlig for nettsidene til foreningen, mens Randi Olwero og Haldis Larsen har hatt 

ansvaret for facebooksida. 

 

Styret har hatt 6 styremøter i 2017, og i tillegg har styret hatt kontakt på internett. 

 

Medlemsmøter 

Årsmøtet 27. februar på Tingvold: Edle Catharina Norman holdt et foredrag med tittel: «Fra 

ugress til gourmetmat». 

Høstmøtet 6. november på Sten Menighetshus, Skedsmokorset: Inger Lise Østmoe holdt 

foredrag om næring i sopp og sopp som næring. På begge møtene ble det servert soppmat 

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

 

 

Aktiviteter 

Lørdag 6. mai var det grønn dag på Markerud Gård i Nittedal ved Nina Berge og Laila 

Trosdahl-Iversen 
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Søndag 7. mai hadde vi en grønn tur til Tokeruddalen på Stovner ved Inger Lise Østmoe og 

Arill Bråthen. 

Onsdag 10. mai var det planlagt en strutsevingetur i Eidsvoll ved Anne Dorthe Sunde, men da 

kom det uventet mye snø. 

Mandag 15. mai hadde vi ramsløktur til Skui i Bærum ved Anja Helgestad og Randi Olwero. 

Lørdag 27. mai deltok vi på Bondens Marked i Lillestrøm med prøver av mat fra ville vekster 

og salg av soppsuppe. 

Søndag 27. august deltok vi på Fetsund Lenser på messa Smak og Behag med soppkontroll og 

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

Onsdag 23. august hadde vi en Power Point presentasjon av normlista for foreningens 

soppsakkyndige ved Siv Moen. 

Vi hadde egen stand på Husebymarkedet, Skedsmo 2.-3. september (3. september soppens 

dag). 

Søndag 3. september deltok foreningen på tur med Barnas Turlag DNT i Rælingen.  

Lørdag 9. september deltok foreningen på folkehelsedagen i Rælingen med sopputstilling og 

soppkontroll.  

Tirsdag 12. september arrangerte foreningen en heldags sopptur med 6.klasse fra Nordkisa 

skole. 

Søndag 17. september var det sopptur ved Dragsjøhytta i Nes. Røde Kors tok med syriske 

flyktninger for å lære dem litt om sopp og det å ferdes i norsk natur. 

Søndag 17. september var det friluftslivets dag på Bjørkelangen. Vår forening deltok med 

natursti for barn, sopputstilling, minikurs i sopp og soppkontroll. 

Det ble holdt 6 soppkontroller i Lillestrøm hver søndag i tiden 27.8 – 1.10, kl. 15.00 – 17.00. I 

tillegg ble det holdt soppkontroll i følgende kommuner Hurdal, Fet, Rælingen, Nes, Aurskog 

Høland, Ullensaker, Nittedal, Sørum og Lørenskog og på Huseby, Skedsmo i forbindelse med 

Husebydagene. 

I høst hadde vi 9 soppturer i tiden 26.8-24.9 med offentlig soppkontroll samme sted rett etter 

turen. 

Vi har vært representert i 10 kommuner 

 

Høsten 2017 var en fin soppsesong med mye nedbør i september og følgelig bra med sopp. På 

kontrollene var det godt oppmøte og stor interesse for å lære mer om sopp. 

 

Medlemmer har deltatt på Vintersopptreffet i Oslo 11.- 12. februar 2017 og på Høstsopptreffet 

7.-10. september 2017 i Bodø, arrangert av Salten naturlag. 

 

Sissel Vågane og Siv Moen var foreningens delegater til årsmøtet i Norges sopp- og 

nyttevekstforbund 23. april 2017. 

 

Foreningen fikk et veldig bra tilskudd med 5 nye soppsakkyndige i 2017. Trine Tande, Hanne 

Bergendahl, Marco Hartwigsen, Katarzyna Koprowska og Anders Grande klarte 

soppsakkyndighetsprøven. 

 

Kurs 

Lørdag og søndag 4. og 5. februar ble det holdt kurs i å lage papir av kjuker ved Laila 

Trosdahl- Iversen og Haldis Larsen. 
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Lørdag og søndag 20.-21. mai var det kurs i artsobservasjoner i Nittedal ved Inger 

Kristoffersen, Siv Moen og Tove Jacobsen. 

21.-22. august og 26.-27. august arrangerte foreningen et soppkurs for viderekommende ved 

Anja Helgestad. 

9.-10 september holdt Mihaly Ujhelyi et soppkurs for nybegynnere på Lena på Toten. 

23. september hadde Anja Helgestad et vellykket dagskurs med sopptur og teori på Hvaltjern i 

Fet. 

23.-24.september var det sopptur med matlagingskurs ved Laila Trosdahl-Iversen og Haldis 

Larsen 

 

Pressedekning 

Anja Helgestad var intervjuet i to helsider i Romerikes blad i første uka i august 2018. 

 

Økonomisk støtte 

I 2017 mottok foreningen økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune, Sparebankstiftelsen 

DNB og Lørenskog kommune (øremerket for 2018). 

 

 

Medlemmer 
Romerike sopp og nyttevekstforening hadde 234 betalende medlemmer per 31. desember 

2017.  

 

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

 

 

Vi har en fin hjemmeside, Stor takk til Hanne Bergendahl  

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

 

 

 

  

 

Skjetten 20.01.2018 

    

 

       Sissel Vågane 
 

Haldis Larsen 

  

Trine Tande 

 Styreleder (sign) 
 

Nestleder (sign) 

 

Styremedlem (sign)  

 

 
       Laila Trosdahl-Iversen 
 

Nina Berge 

  

Randi Olwero 

 Kasserer (sign) 
 

Styremedlem (sign) 

  

Styremedlem (sign) 

 

 
       Anja Helgestad 

 

Kari Lund Bråthen   

    Styremedlem (sign) 
 

Sekretær (sign)  
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