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Referat fra årsmøte i Follo sopp- og nyttevekstforening 23. Februar 2009
Leder Helene Kieding ønsket velkommen. Regnskap for 2008 og revisors beretning,
forslag til budsjett for 2009 og årsplan for 2008 ble utdelt.
1. KONSTITUERING
Innkallingen ble godkjent, men det ble påpekt at innkalling med årsmelding
burde vært lagt ut på Web-sidene til foreningen. Det var 11 stemmeberettigede
tilstede. Til referent ble valgt Helene Kieding. Til å undertegne protokollen ble
valgt Dag Guttormsen og Bente Rian. Knut Falla ble valgt til møteleder.
2. Årsmelding
Leder gjennomgikk årsmeldingen. Det ble foreslått at informasjon om deltagelse
på forbundets årsmøte tas inn i årsmeldingen. Det ble også foreslått at
”medlemsmøtet” med foredrag som fant sted etter årsmøtet i 2008 skulle tas inn.
Det ble vedtatt at årsmeldingen endres i tråd med disse forslag.
Det var ellers enighet om at det i årsmeldingen for 2009 også tas inn informasjon
om styrets deltakelse på forbundets arrangementer, eksempelvis vintersopptreff
og høstsopptreff. Årsmeldingen ble deretter godkjent.
3. Regnskap
Revisor leste opp revisjonsberetningen. Kasserer gjennomgikk regnskapet, som ble
godkjent og styret tildelt ansvarsfrihet.
4. Budsjett og årsplan
Kasserer gjennomgikk styrets forslag til budsjett. Det ble stilt spørsmål om hvilke
tanker styret hadde med det store overskuddet som er budsjettert med for 2009,
og som vil øke lagets beholdning til 40.000. Leder opplyste at det er behov for en
solid beholdning på bakgrunn av at det om noen år vil være aktuelt for
foreningen å arrangere et ”høstsopptreff” med deltakere fra hele landet, et
arrangement som går på rundgang til alle landets lokalforeninger.
Styret ble anmodet om å undersøke med andre lokalforeninger som allerede har
hatt et slikt arrangement hvilke utgiftsnivå en kan forvente seg, og avsette et
passende beløp til dette som egen post i regnskapet. Budsjettet ble deretter
godkjent.
Leder leste opp utkast til årsplan. Etter innspill fra forsamlingen ble det vedtatt at
det tas inn et punkt i årsplanen om at det skal ”etableres gode rutiner for
oppdatering av web-sidene”. Med denne endring ble årsplanen vedtatt.

5. Valg
Helene Kieding forsetter som leder ett år til.
Som nye styremedlemmer ble valgt Bente Rian og Bodil Pedersen for to år.
Som ny vararepresentant ble valgt Dag Guttormsen for to år.
Knut Falla ble gjenvalgt som revisor for ett år.
Foreningen kan sende 3 delegater til forbundets årsmøte 14. April. Styret ble gitt
fullmakt til å utpeke delegater.
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Etter at årsmøtet var over ble det servert kaffe og kaker. Foredragsholder Olav
Balle hadde meldt forfall pga sykdom, derfor ble det ikke noe foredrag.
I stedet hadde vi en uformell gjennomgang av problemstillinger mht bl.a.
plukking, oppbevaring og behandling av sopp, på grunnlag av spørsmålsark som
Grete Strømsøe hadde tatt med. Dette ble både interessant og underholdende.

