Årsberetning for Haugaland sopp og nyttevekstforening
2005.
Foreningen har i dag 59 medlemmer, 7 husstandsmedlemmer og
Vikingklubben.
Vi har hatt 4 styremøter, 5 medl. møter, 5 soppturer og 4
soppkontroller.
Nyttevekstforeningen og soppforeningen slo seg sammen i fjor, og
navnet på den nye foreningen ble Norges sopp og nyttevekstforbund.
Medlemsbladet har fått ny layout og navnet er nå. Norges Sopp og
nyttevekstforbund. Medlemsavgiften blir krevd inn sentralt, noe som
letter arbeidet for kasserer i lokalforeningene. Altså, forbedring på
flere områder.
Vårdugnad i urtehagen på Hemmingstad stod øverst på programmet i
fjor. Vi hadde 2-3 dugnader og resultatet ble bra. Hagen er frodig og
god å arbeide i. Spennende å se hva som kommer opp i år.
Tirsdagsmøtene med ulike tema er interessante. Vi hadde 3
forskjellige tema: Vanlige urter i hagen
Dram og likør av ville vekster
Brennenesle -tilvirking av nesletråd og ulike
bruksområder.
I samarbeid med Tysvær Hagelag holdt Gro foredrag om ville vekster
i Tysvær rådhus. Fullt hus og stor interesse.
”Friluftslivets dag” første søndag i september var vi i Djupadalen
sammen med mange andre av byens foreninger. Vi rigget oss til ved
HIL hytta med sopputstilling, soppkontroll og salg av soppsuppe.
Særlig var det mange barn som var interesserte. Godt vær, mye vind,
vellykket arrangement.
Kulturminnedagen i Dokken i samarbeid med Karmsund
folkemuseum ble avviklet i år som i fjor. Lishild og hennes

medhjelpere bakte brød i bakerovnen. Kø for å kjøpe deilig
steinovnsbakt brød. Inntekten gikk til soppforeningen. Vi solgte
soppsuppe, hadde kontroll og en liten sopputstilling.
I samarbeid med Karmsund folkemuseum hadde vi bakekurs i
Dokken, med Lishild som kursleder.
På soppturene møtte en bra gjeng hver gang, til og med i pøsregn.
Året 05 var kantarell-år. Det ble rapportert om mengder av kantareller
og traktkantareller. Vi er med i et kartleggingsprosjekt for storsopper i
Norge. Sidsel er vår kontaktperson i Nord Rogaland. Hun er
bindeleddet til Even Hansen som er prosjektkoordinator i Oslo. Han
var på besøk hos oss i høst og informerte hva kartleggingen gikk ut på.
Klimaet og floraen forandrer seg, derfor er det viktig å registrere
biologisk mangfold.
Vi var 3 stk fra foreningen vår som reiste på Samsopptreff i Bergen.
Samtidig feiret vi 100 års jubileum for Bergen soppforening. Vi hadde
2 flotte turer i nydelig vær. En sopptur og en tur i Aboreet med guide,
Flott sopputstilling og jubileumsmiddag om kvelden.
I november hadde vi flott høstfest i HIL huset. Mange deilige
soppretter og god vin. Ca 20 deltakere. Allsang med soppsanger.
På julemøte laget vi tovede julekuler pyntet med perler. Dette var
sosialt og trivelig.
Gunnbjørg

