Årsberetning for Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2014.
2014 har vært et svært aktivt år for Trondheim sopp- og nyttevekstforening med mere enn
26 arrangementer (Alle 7-8 mandagsmøtene er er da telt som ett møte).
Styret for 2014 har vært:
Jan selbekk (leder) E-post: jan.selbekk@loqal.no
Lene Grove E-post: lgrove@frisurf.no
Tijana Gajic E-post: tijana.gajic@gmail.com
Turid Rustad (kasserer) E-post: turid.rustad@ntnu.no
Hanne Edvardsen (sekretær) E-post: hanne.edvardsen@niva.no , tlf. 48050234
Vararepresentanter: Jan Erik Kofoed og Stephen Barstow
Revisor: Liv Grimsmo
I tillegg sitter Hanne Edvardsen i hovedstyret i Sopp- og nyttevekstforbundet (fra høsten 2014).
For første år på flere år er vi nå et fulltallig styre og dette har medført en økt aktivitet og økt
rekruttering. Styret har bare hatt tre styremøter, men kontakt via E-post og på møtene og
aktivitetene. Det er etter styrets mening et stort potensiale for flere medlemmer i Trondheim og
styret ønskerfortsatt enøkt vekt på rekruttering og medlemspleie.
Medlemmer. I 2014 hadde Trondheim S og N 268 betalende medlemmer hvorav ett æresmedlem og
4 livsvarige medlemmer. I fjor rekrutterte vi netto 33 nye medlemmer (mot netto 10 nye året før).
Trondheim var en av «vinnerne» i årets store vervekampanje som resulterte i at Forbundet nå har
over 4000 medlemmer i hele landet.

Vi har reelltsett fått hele 81 nye medlemmer. Nettoresultatet er imidlertid «bare» 33 nye
medlemmer dvs. at vi har hatt 55 utmeldinger/folk som ikke har fornya medlemskapet. Den
høye rekrutteringa skyldes hovedsakelig en bevisst rekruttering på onsdagsturene (soppturene) samt differensierte priser på kursene våre (Slik at det «lønner» seg å bli
medlem),men dette viser også at vi har en uakseptabel stor turnover av medlemmer (Dette
er også en stor administrativ omkostning både sentralt og lokalt). Det er viktig for foreningen
å sørge for at medlemmene blir i foreninga ved å følge opp de nye medlemmene, stelle godt
med medlemmene og fortsette rekrutteringen – Trondheim har potensiale.
Aktiviteter. Det har vært et aktivt år i medlemsforeninga, bla. med mange sopp-aktiviteter
v/Musserongligaen (med primus motorer Marthe Gjestland og Thyra Solem + Harald og Brynhild og
alle de andre soppsakkyndige .) Høsten 2014 hold vi et etterutdanningskurs (over en helg) i
soppkunnskap med Per Marstad med hele 30 deltagere. Dette for å friske opp kunnskapene til gamle
soppsakkyndige. Dette tilbudet vil bli videreført som et regionalt samarbeid med de andre
lokalforeningene i Midt-Norge (i Molde, Ålesund og Steinkjer + ev. Nord-Norge), hvor arrangering av
etterutdanningskurs vil gå på omgang.
Det blei også uteksaminert tre nye soppsakkyndige i Trondheim i år (Navn: Lene Grove, Monica og
Solveig Svorkmo-Lundberg og Sissel Hunderi) Alle gikk opp til eksamen som blei arrangert i Molde.

Aktiviteter vår 2014. Vi hadde økologisk hagebruk som hovedtema på våren.
1). Foredrag ved Øystein Størkersen ad. økologisk hagebruk med gode tips på årsmøtet.Ca 15
fremmøtte.
2). Medlemsmøte med foredraget «Matsprell i naturen» om bruk av grønne urter ved Inger Lise
Østmoe, ca. 30 fremmøtte
3). Ramsløktur. Denne turen måtte framskyndes til 3. mai og det blei da bare tre deltagere. Det
snødde! Turen vil bli gjentatt i 2014.
4). Vårsopptur til Lauglolia naturreservat 21.05. Et samarbeid med Botanisk forening i Trondheim, ca
15 deltagere.
5). Besøk i Ø. Størkersens økologiske hage 27.05 med demonstrasjon av økologisk hagedyrking. Ca.
15 hagevandrere.
6). Grønt kurs på Heggeli gård den 21.-22.06. I år fikk vi et gunstig tilbud om overnatting og kurset
kunne gå over to dager. I alt 13 deltagere (hvorav 8 overnattet og lagde såpe og rosenrottinktur på
lørdagen)
7). Kurs i medisinske urter med Rolv Hjelmstad den 27.-29.06. Dette kurset var et stort løft for
foreningen med flere deltagere fra hele landet. Ca 30 deltagere. Lunch- og middagservering gjorde
kurset meget vellykket.
8).Ekskursjon til Flatholman i Muruvik i forbindelse med Villblomstenes dag 17. juni. Turleder som
vanlig Jan Erik Kofoed. Samarbeid med botanisk forening i Trondheim.
Aktiviteter høst 2014
9). Medlemsmøte med foredrag om de sikre soppene den 19.08 v/TijanaGajic på Suhmhuset, ca20
fremmøtte.
10). Medlemsmøte med foredrag om bær 21.08. Bare fire fremmøtte (Møtet ble holdt på Ringve)
11). Kurs i persisk matlaging den 23.08.med i alt 8 deltagere. Vi var hjemme hos Saideh S. og fikk især
lære om bruken av krydder i det persiske kjøkken. Etterpå spiste vi oss mette på alt vi hadde laget.
Kurset var fulltegna.
12). Etterutdanningskurs for soppsakkyndige m/Per Marstad den 29.-31.08Ca 30 deltagere
13) Soppens dag på Haukvannet den 07.09. Hele 8 soppsakkyndige var i aksjon med veiledning og
soppkontroll.
14). Medlemsmøte med foredrag om fermentering mm. ved Geir Flatbø den 13.10. Samarbeid med
Trondheim matintoleranseforening.
15). Kurs i melkesyregjæring av grønsaker den 24.10. Norges beste fermenteringskurs?! 10 deltagere
som var veldig fornøyd. Lene og Tijana holdt kurset (egne krefter!)
16-21) Soppkontroller 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09 (oppsummert under)
21-25). Onsdagsturer 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09 (oppsummert under).
26).Mandagsmøter for soppsakkyndige og de som skal opp til soppsakkyndighetsprøve – i alt ?
deltagere.
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Musserongligaen (= de soppsakkyndige i Trondheim)
Musserongligaen arrangerer faste mandagsmøter i soppsesongen hvor man videreutdanner seg og
holder kunnskapen ved like (normalt 8-9 møter). Varierende oppmøte.
Arrangerte i alt 6 soppturer (Vårsopptur på Lade + 5 onsdagsturer fom 15. august med mellom 3070 deltagere
Musserongligaen holdt 7 soppkontroller ( som vanlig i samarbeid med Trondheim Skiklubb og
Bunnpris på forskjellige steder rundt byen dvs. ved inngangen for Søndagsturen.)
Den store aktiviteten medførte at vi bare med et nødskrik fikk registrert kursene våre i
Studieforbundet Natur og miljø i 2014.
To medlemmer fra styret fikk dekt tur til årets grønntkurs i Bergen (Det 2. nasjonalegrønntkurset så
langt.)
I alt 10medlemmer fra Trondheim deltok på Høstsopptreffet i Oslo i høst bla. de som skulle opp til
Soppsakkyndighetseksamen.
Vi har vært mye i media i år: Marthe Gjestland var i Adressa (TV, morgensending) og riksdekkende
media, ut i naturen, om steinsopp samt om frykten for sopp + fulgt på en sopptur. Harald hadde
oppslag i Ranheimsavisa for å reklamere for onsdagsturene. Tijana skrev om hvit fluesopp. Solveig
Svorkmo-Lundberg var også på TV og i avisene som Norges yngste soppsakkyndige! Foreningen har
ikke avgitt noen høringsuttalelser .

Foreningen har en egen Facebook-side som drives av Tijana. Det har i flere år vært snakket om at vi
burde hatt en egen hjemmeside, men det er det sålangt ikke blitt noe av. Vi skulle også ha laget et
nyhetsbrev.
Med hilsen
Styret i Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

