Årsmøte i Haugaland sopp- og nyttevekstforening tirsdag 3.2. 2015
Sted: Lillesalen i Hemmingstad kultursenter.
14 personer var tilstede.

Innkallingen ble godkjent
Ordstyrer valgt: Ingebjørg Stene Jacobsen
Referenter Gro Hetland og Lishild Nesheim
Ingebjørg leste årsmeldingen. Den ble godkjent med noen små justeringer (5
styremøter, rettelse av navnet til Christina Askeland)
Gudrun Aksdal foreningens kasserer- og Per Myhre- «revisor» var ikke
tilstede og Ingebjørg gikk gjennom regnskapet.
Vi nedskriver nå varelageret til kr.0
Driftsinntekt: 50961,00
Driftskostnad: 29178,00
Driftsresultat: 21783,00
Foreningen har pr. 31.12. 2014 kr. 51371,04 på konto.
Fra medlemmene kom et spørsmål om regnskapet som ingen som var tilstede kunne
svare på.
Dette fikk styret i oppgave å opp nøste opp i og sende ut til medlemmene. Deretter
ble regnskapet godkjent med nevnte merknad.
Valg: valgkomiteen var ikke tilstede, men komiteens innstillinger ble fulgt.
Ny leder: Lishild Nesheim (2015)
Nytt styremedlem: Gro Hetland (2015 & 2016)
Ny 1.vara: Helge Aksdal (2015 & 2016)
Ny 2.vara: Berit Lund Jacobsen
Ikke på valg i år:
Styremedlem Eli Thorsen Aijala
Styremedlem Anita Sælevik
Styremedlem Ingebjørg Stene Jacobsen
Ny i valgkomiteen: Steinar Rundhaug 2 år. Gudrun Aksdal sitter enda et år her.

Ingebjørg Stene Jacobsen gikk igjennom budsjettet for 2015
Det er lagt opp til et budsjett der en uten endrede inntekter vil gå med 7000,00
i minus.
Dette budsjetterte underskuddet skyldes en ny post hvor medlemmer kan
søke om tilskudd til reiser og kurs i forbundets regi. Vintersopptreff,
høstsopptreff, grønt treff ble nevnt som aktuelle seminar/kurs det kunne søkes
støtte til. Dette samsvarer også med anbefalinger fra forbundet sentralt.
Det er første gang denne posten kommer opp på budsjettet og styret vi følge
med og se om budsjettert beløp samsvarer med behov.
Vikingfestivalen, Karmøy kulturopplevelser er ny arrangør og Haugaland sopp
og nyttevekst forening kan ikke regne med støtte for å delta. Tidligere har
Karmøy kommune støttet med kr 10000,00 for det arbeidet som er gjort under
festivalen.
Det var ikke avklart om Karmøy kulturopplevelser ønsket foreningens
tilstedeværelse ved neste festival. Styret skal ta kontakt og få avklart dette, og
om det vil være anledning til å ha salgsbod.
Det kom flere gode innspill fra medlemmene om produkter for salg. Noen
innspill om det skulle være foreningens oppgave å drive med salg. I
vedtektene er det ikke hindringer for dette. Et kurs/seminar med Sigrid
Skeiseide er planlagt med tanke på salg av geleer på Vikingmarknad.
Stegaberg grendehus 30-31 mai er satt av til dette i vår programmet.
De kom mange innspill og meninger opp her.
Skal ikke bare foreningen formidle kunnskap om nyttevekster og ikke drive
salgsvirksomhet?
Vi bør jo få dekket utgiftene våre og da er salg en løsning. Klarer vi å dekke
folk til stand?
Angående Vikingfestivalen ble det bestemt av årsmøtet at styret tar kontakt
med Karmøy kulturopplevelser og får avklart om vi kan komme, pris på stand
og om vi har lov å selge noe.
Budsjettet ble vedtatt
Lise og Steinar Rundhaug går nå ut av styret, og vil som takk for innsatsen få
forært hver sin T-skjorte med soppmotiv.
Årsmøte sentralt, her var ønsket om å sende en eller to kandidater.
Årsmøtet ble avsluttet.

Referenter Gro Hetland og Lishild Nesheim

