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Referat fra årsmøte i Follo sopp- og nyttevekstforening 27. februar 2008
Leder Helene Kieding ønsket velkommen.. Regnskap for 2007 og revisors revisjonsberetning, forslag til budsjett
for 2008, årsplan, samt forslag til vedtektsendringer ble utdelt.
1. Konstituering
Helene Kieding opplyste at det var en feil i pkt. 4 i innkallingen ved at a) og b) var byttet om. Innkallingen ble
deretter godkjent og møtet satt. Det var 11 stemmeberettigede medlemmer tilstede, det forelå ingen fullmakter.
Til møteleder ble Knut Falla valgt. Helene Kieding ble valgt til referent, og Kristin Bendiksen og Thomas
Haraldsen ble valgt til å undertegne protokollen.
2. Årsmelding
Knut Falla gjennomgikk årsmeldingen punktvis, og denne ble godkjent uten kommentarer.
3. Regnskap
Trine Parmer gjennomgikk regnskapet som ble godkjent uten merknader, og styret tildelt ansvarsfrihet. Revisors
revisjonsberetning ble opplest.
4. a) Budsjett og årsplan
Helene Kieding gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2008, som var satt opp sammen med budsjett og
regnskap for 2007. Dag Guttormsen kommenterte at styret måtte kunne justere tallene dersom forutsetningen for
tallene endret seg. Dette sa forsamlingen seg enig i, og budsjettet ble tatt til etterretning. Knut Falla leste opp
utkast til årsplan som ble tatt til etterretning.
4. b) Innkomne forslag
Det forelå forslag til endringer i vedtektene fra styret. Følgende endringer i punkt 3 ble vedtatt:
I annet ledd ble datoen 1. februar endret til 14. februar.
Niende ledd ble endret til: Vedtektsendringer skal gjøres kjent for forbundet.
5. Valg
Helene Kieding ble gjenvalgt som leder for ett (1) år
Trine Parmer ble gjenvalgt som styremedlem/kasserer for to (2) år
Grete Strømsøe ble gjenvalgt som styremedlem/studieleder for to (2) år
Lizzi Hvidsten ble gjenvalgt som vararepresentant for to (2) år.
Knut Falla ble gjenvalgt som revisor for ett (1) år
Valgkomite v/Dag Guttormsen ble gjenvalgt for to (2) år
På grunnlag av foreningens medlemstall på 149 kan det sendes 3 delegater til forbundets årsmøte 19. april 2008..
Følgende personer ble valgt: Grete Strømsøe, Trine Parmer og Tor Bjørkan. Styret ble gitt fullmakt til å utpeke
vararepresentant dersom noen av de valgte skulle bli forhindret fra å møte.
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Etter at den formelle del av årsmøtet var over, ble det servert kaffe og kaker. Olav Balle holdt foredrag og
fortalte med engasjement om bruk av KVANN til mat og drikke, og serverte smaksprøver, til inspirasjon for de
fremmøtte.

