Velkommen som nytt medlem
Haugaland sopp- og nyttevekstforening har rundt 90 medlemmer spredt rundt
på Haugalandet. Aktivitetsnivået er forskjellig, men vi er glad for alle som
støtter foreningen enten som hoved- eller husstandsmedlem.
I vårsemesteret handler det mye om grønne vekster, mens høsten har sopp i
fokus. Foreningen har i dag sju aktive soppsakkyndige. Vi har også en liten
urtehage på Hemmingstad Kultursenter som medlemmene steller.
MEDLEMMENE
De fleste er glad i å ferdes i skog og mark og sanke fra naturens spiskammer.
Det er kjekt å gå på tur med likesinnede og alltid noe å lære av andre.
Noen er kun interessert i sopp, mens andre er mer opptatt av grønne vekster
som ramsløk, brennesle og hylleblomst.
Vær med å spre kunnskap om nyttevekster og bruk av disse!
KONTAKT
Vi sender ut medlemsinformasjon på e-post. Det er derfor viktig å oppdatere
e-postadressen hos Forbundet som sender ut medlemslister. De som ikke har
e-post, får info i posten. På hjemmesiden www.hausony.com finner du
basisopplysninger om foreningen. Nyheter finner du på Facebook, og
www.soppognyttevekster.no er siden til Forbundet.
ARRANGEMENTER
Vi arrangerer studiesirkler, soppkurs og -turer, foredrag, medlemskvelder og
fester. Vi deltar også med stand på lokale arrangementer som familiedag på
museet om våren, Friluftslivets dag om høsten og i Byhagen. Som nytt medlem
er dette kjekt å være med på. Du blir kjent med andre i foreningen og får være
med å lage til smaksprøver og dele interessen med andre. På grøftekantfest og
høstfest tilbereder vi mat av ville vekster og sper på med litt ekstra.

SOPPKONTROLL
De soppsakkyndige har kontroller 5-6 søndager fra slutten av august til
begynnelsen av oktober. I 2017 er mange av kontrollene i forbindelse med
turer rundt i distriktet og i forbindelse med arrangement.
MEDLEMSFORDELER
Når du melder deg inn i Sopp- og nyttevekstorbundet, blir du automatisk
medlem av den foreningen som er nærmest der du bor. (Hovedmedlem kr 400 og
husstandsmedlem kr 100). Som medlem får du tilsendt bladet Sopp og nyttevekster fire
ganger i året, du får medlemspris på kurs, turer, bøker og andre produkter. Du
kan delta på Vintersopptreffet i februar og Høstsopptreffet i september.
Du er gratis medlem av Forbundets ulike fora: Forum for soppsakkyndig (FSS),
Forum for soppfargere (FFS) og Kjukelaget. Hos oss er de soppsakkyndige svært
aktive og driver med kartlegging av sopp med GPS i regi av
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

Har du spesiell kompetanse eller interesse for et emne, informer gjerne styret.
Kom med ideer og vær med å gjøre foreningen bedre!
Kanskje er du aktiv i en forening vi kan samarbeide med?

Hilsen styret i Haugaland sopp- og nyttevekstforening 2017
Leder: Jostein Jektnes mob 971 91 021 epost: jostein.jektnes@ymail.com
Ingebjørg Stene Jacobsen mob 908 65 917 e-post: isjacob@online.no
Lishild Nesheim mob 924 27 277 e-post: lnesheim@online.no
Helge Aksdal mob 416 29 340 e-post: helge.aksdal@haugnett.no
Sissel Iversen mob 475 00 957 e-post: sissel.jess.iversen@gmail.com
Anita Sælevik 402 40 090 e-post: anitaper@haugnett.no
Rimma Håheim mob 480 70 406 e-post: rimtulip@yahoo.com

