Referat fra årsmøtet i Haugaland sopp- og nyttevekstforeningen mandag 26. januar 2009.
Fremmøtte: 18 derav 15 medlemmer.
Gerd Jorunn Christensen ledet årsmøtet. Ingebjørg Stene Jacobsen skrev referat.
Årsmelding gjennomgått av leder og godkjent.
Valg: Wenche Lindvik går ut av styret og fikk en bukett tulipaner for innsats i flere år. Anne
Brekken går ut av valkomiteen.
Nytt styre:
Gerd Jorunn Christensen, leder, valgt for 2 år i 2008
Per Bjarne Myhre, kasserer, gjenvalgt for 2 år.
Ingebjørg Stene Jacobsen, sekretær, gjenvalgt for 1 år (for å få balanse)
Gunnbjørg Lomeland, studieleder og materialforvalter, gjenvalgt for 2 år.
Evy Kleppe Aanensen, styremedlem valgt for to år i 2008
Gudrun Aksdal ny, styremedlem valgt for 2 år.
Valgkomité:
Sigrid Skeiseid fortsetter.
Wenche Lindvik, nytt medlem av valgkomiteen.
Regnskap ble gjennomgått av Per. Sigrid foreslo at vi skal be om støtte fra Vikingklubben når
vi deltar. Andre får dekket utgifter. Vi kan bruke pengene til utstyr. Kostymer eller til å dekke
utgifter til suppene vi serverer. Budsjett ble lagt frem med omsetning på kr 25.000.
Regnskapet og budsjett ble godkjent.
Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.
Etter benstrekk og enkel bevertning ble ordet gitt til kveldens foredragsholder Inger-Lise
Østmoe. Soppsakyndig i 30 år. Eget foretak i 15 år. Produktutvikler og produsent,
foredragsholder, kursleder og radiostemme. Med flotte bilder på power point tok hun for seg
sine favoritter: Vinterkarse, prestekrageskudd, egentlig en krysantemum som jo er spiselig,
brennesle, utrolig mange oppskrifter, bjørkeblad tidlig på våren før bladene blir stive,
granskudd, løvetann, geitrams, mjødurt, dunkjevle. Snakket om tørking av urter som bør skje i
mørket eller ved hjelp av elektriske apparater.
Etter en liten saftpause gikk Østmoe over til å snakke om sopp. Foredraget gav mersmak og
boka Matsprell i naturens verden fikk bein å gå på. Østmoe fikk boka Et- på kjøkkenet i
Rogaland for å oppdatere seg på Haugalandet og ble ønsket velkommen tilbake for å holde
kurs.
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