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Årsberetning
2017
Trondheim sopp- og
nyttevekstforening
Styrets sammensetning
Leder: Hanne Edvardsen
Nestleder: Lene Grove
Kasserer: Turid Rustad
Sekretær: Edel Humstad
Styremedlem: Jim-Andre Stene
Varamedlemmer: Eva Marie Bestvold og Jan Erik Kofoed
Valgkomité: Anna Baadsvik, Ingunn Moslet og Bente Haarstad

Styrets arbeid
Styremøter
Styret har hatt 5 styremøter og det har blitt sendt ut 9 nyhetsbrev til medlemmene i løpet av året, i
tillegg til innkallingen til årsmøtet.

Fokusområder
Styret har hatt hovedfokus på å nå ut til distriktene med de tilbudene vi har, i tillegg til at vi har
fokusert på rekruttering og å ha et bredt spekter av aktiviteter og tilbud til medlemmene. Trondheim
sopp- og nyttevekstforening fikk i vår sin egen hjemmeside: www.tsnf.no, og denne brukes flittig
sammen med Facebook-gruppen for å nå ut til flest mulig med annonsering av våre arrangement. Vi
har også tatt i bruk deltager.no for å forenkle kurspåmelding og -betaling for både deltagere og oss
som arrangør, vipps for å forenkle annen betaling, og det jobbes med nytt design på nyhetsbrevene
våre.

Medlemmer
Trondheim sopp- og nyttevekstforening fikk 107 nye medlemmer i løpet av 2017 og hadde ved
utgangen av året totalt 361 medlemmer. Medlemstallet fra 2016 var 318, så 64 medlemmer har da
dessverre falt fra.

Aktiviteter i 2017
2017 har vært et svært aktivt år i Trondheim sopp- og nyttevekstforening med til sammen 56
forskjellige arrangement, mange av dem åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Kurs
Det har vært holdt til sammen 12 kurs innen forskjellige tema. Det mest populære i år var grunnkurs i
sopp som vi holdt hele 3 stk. av, to i Trondheim og ett i Holtålen, med til sammen 50 deltagere. Vi
holdt også soppsakkyndigkurs med 11 deltagere, samt kurs i artsobservasjoner for de som er
interesserte i naturkartlegging.

Det har vært 4 forskjellige matkurs i løpet av året. På Stokkøya holdt vi et algekurs hvor deltagerne
lærte å bruke tang og tare i matlaging, og på Stadsbygd et kurs i hvordan man bruker nyper i
matlaging. De to andre matkursene handlet om sopp: Hvordan bruke skarpe risker i matlaging, og et
gourmet matsoppkurs med kokk Wenche Eli.
Av de mer praktiske kursene så har vi hatt et kurs i bygging av sopp- og bærtørke, et kurs i fletting
med levende pil, samt 2 kurs i kurvfletting med pil.

Soppturer og –kontroller
Det har vært holdt til sammen 7 offentlige soppturer og 17 offentlige soppkontroller i til sammen 4
forskjellige kommuner. Våre soppsakkyndige har hatt besøk av totalt 1483 personer på soppkontroll,
de har undersøkt til sammen 375 soppkurver, hvorav 38 hadde giftsopp oppi og 5 av dem var spiss
giftslørsopp.
Soppens dag 3. september ble markert 3 forskjellige steder i år, med arrangement både i Trondheim,
Selbu og Kyrksæterøra.

Foredrag
Det har vært arrangert 6 foredrag innen forskjellige tema. På årsmøtet holdt Thyra Solem og Sissel
Svenning hver sine foredrag om tang og tare, henholdsvis artskunnskap og matlaging. Siri fra Gruten
AS i Oslo tok turen opp til Trøndelag en helg og holdt to foredrag om kaffegrut; først ”Den fantastiske
kaffegruten” hvor tilhørerne fikk tips om bruksområder for kaffegrut, alt fra såper til soppdyrkning,
og dagen etter var foredraget ”Fra kaffekopp til østerssopp”, hvor man fikk lære å dyrke østerssopp i
kaffegrut.
Ingunn Moslet holdt et foredrag ute på porsmyra hvor hun fortalte om bruken av urten pors, og
Ingvild Rokset avrundet året med et foredrag om ”Artigsopp på rare steder”.

Andre arrangement
Foreningen har også bidratt på forskjellige måter i forbindelse med andre arrangement, som bl.a.
stand på Vegan Fair og på åpen dag på Ringve.
Enkelte av våre soppsakkyndige har i tillegg blitt forespurt om å bli med skoleklasser på sopptur i
forbindelse med naturfagsundervisning, noe vi har takket ja til flere ganger.

”Musserongligaen”
Musserongligaen er foreningens soppsakkyndige. Mange av ”musserongene” bidro da Norges soppog nyttevekstforbund avholdt soppsakkyndigeksamen i Trondheim i høst, og foreningen ble beriket
med to nye soppsakkyndige. Vi gratulerer!
Musserongligaen har ellers hatt møter hver mandag i soppsesongen for intern videreutdanning og
utveksling av erfaringer, med egne foredrag og aktiviteter. På disse møtene er også musserongkandidater inkludert. Foreningen trenger flere soppsakkyndige, og vi ønsker å tilrettelegge for det
ved å gi kandidatene et engasjert og aktivt miljø å støtte seg på i tiden fram til
soppsakkyndigeksamen. Dette har vi gjort ved å utvide og tilrettelegge møtene med et felt for
pensumsopper og et annet felt for det mer viderekomne som alle møtedeltagere kan gå fritt mellom.
Vi har lyktes såpass godt med rekrutteringen til musserongligaen i år at vi ble nødt til å finne nytt
møtested for å ha plass til alle sammen, så vi har nå samlingssted på Markaplassen skole.
Musserongligaen har også vært på kartleggingstur i Malvik, og enkelte medlemmer har deltatt på
sertifiseringskurs i Molde, kartleggingskurs i Rogaland, samt deltatt på vintersopptreffet i Oslo og
høstsopptreffet i Bodø. Enkeltpersoner i ligaen har også holdt online soppkontroll ved å ta på seg
vakter i Norges sopp- og nyttevekstforbunds app ”Digital soppkontroll”.

Oppsummering
Styret er godt fornøyd med innsatsen i 2017. Vi hadde som hovedmålsetning å nå mer ut i
distriktene, og vi mener vi lyktes bra med det ved å ha soppkontroller, soppkurs og Soppens dag bl.a.
i Klæbu, Selbu, Kyrksæterøra og Holtålen. Med 107 nye medlemmer og 56 forskjellige arrangement
mener vi også å ha lyktes bra med rekrutteringen og at vi har hatt et bredt spekter av tilbud og
aktiviteter til våre medlemmer.
I 2018 tar vi sikte på å fortsette i den samme stimen. Vi har allerede hatt vår første sopptur, og vi har
flere arrangement på planleggingsstadiet, som bl.a. vårsopptur, ramsløktur, nasjonalt grønt-treff,
soppfargekurs, fotokurs og mikroskoperingskurs. Vi planlegger også å utvide tilbudet med våre
tradisjonelle onsdagsturer, og vil fra i år arrangere onsdagsturer også på våren, hvor fokus da blir på
grønne vekster i hage, strand og skog.
Arrangementene vil bli annonsert fortløpende etter hvert som vi får detaljene på plass. Til enkelte av
arrangementene vil våre medlemmer ha fortrinnsrett pga. kapasitetsbegrensninger, så her gjelder
det å betale medlemskontingenten for fortsatt å få tilsendt info og sikre seg tilgang til de ulike
tilbudene.
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Innkommet forslag 1 – Innkjøp av mikroskop og stereolupe
Forslag:
Det foreslås at årsmøtet i Trondheim sopp- og nyttevekstforening gir sin tilslutning til at foreningen går til
innkjøp av mikroskop og stereolupe. Styret får i oppdrag å vurdere om foreningens økonomi tillater at
innkjøpet foretas i 2018. Begge deler kan komme til nytte på kurs, møter og samlinger i foreningens regi.
Disponering og bruk ut over dette må også bestemmes av styret. Formålet må være at det er mest mulig i bruk.
Begrunnelse:
Over lang tid har foreningen hatt stor aktivitet, noe som har medført mange nye medlemmer og stadig flere
som har avlagt, eller planlegger å avlegge, eksamen for soppsakkyndige. Interessen for sopp og andre
nyttevekster blomstrer, det kan vi være stolte av! Ut over den matnyttige delen av sankingen, er det mange
som også ønsker å drive med kartleggings- og registreringsarbeid, og foreningen har flere aktive bidragsytere
på Artsobservasjoner.no. For å få sikker artsbestemmelse er det ofte nødvendig med mikroskopering, og det er
absolutt behov for økte muligheter for å få dette gjort lokalt. Så i tillegg til å bidra til å få flere på
mikroskoperingskurs, vil det være bra for foreningen å ha mikroskop og stereolupe i eget eie. Vi bør også ta mål
av oss til å få langt flere som registrerer, sånn at vi kan gi et viktig bidrag til vår samtid og ettertid med god
kartlegging i Trøndelag.
Styrets forslag til vedtak:
Foreningen har god økonomi, et mikroskoperingskurs er under planlegging, og styret ser ingenting i veien for
innkjøp av mikroskop og stereolupe til felles nytte.
Er det noen andre forslag?
Støtter årsmøtet styrets forslag?

Innkommet forslag 2 – Navneendring av Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Forslag:
Det foreslås et navneskifte fra Trondheim sopp- og nyttevekstforening til Trøndelag Sopp- og
nyttevektsforening.
Begrunnelse:
Dette er en symbolsk viktig sak. Spredning av gode intensjoner om naturmangfold handler mye om kunnskap
og derfor er det viktig at vi tenker regionalt og ikke gjør dette til et byfenomen. Derfor Trøndelag.
Styrets forslag til vedtak:
Selv om det nåværende navnet ikke favner distriktene, så blir det for vidt å favne hele Trøndelag, spesielt når vi
har tilsvarende foreninger både på Innherred og i Steinkjer. Det viktigste er å dekke omlandet med kurs, turer,
kontroller og andre aktiviteter. Styrets innstilling er å beholde dagens navn, alternativt navneendring til
Trondheim og omegn sopp- og nyttevekstforening.
Er det noen andre forslag?
Støtter årsmøtet styrets forslag?

