ÅRSMØTEREFERAT 2003
Møtet ble holdt på Hemmingstad kultursenter den 20. januar.
Det var omtrent 12 frammøtte.
Ble litt rokering på sakslisten idet ”eventuelt” kom opp som første sak. Saken angikk nemlig
årets valg:
Årsmøtevedtak: Leder og sekretær/kasserer skal velges annethvert år for å holde
kontinuiteten i styret. Derfor velges kasserer/sekretær for ett år denne gangen, mens leder
velges for to år. Neste år velges kasserer/sekretær for to år igjen.
Deretter ble sakslisten fulgt., dvs. årsberetning og regnskap ble gjennomgått og deretter kom
valg av styret, valgkomité og revisor.
Sidsel Edland Eide gikk ut av styret etter 2 år, og fikk overrakt en fin blomsterbukett av
Gunnbjørg Lomeland som takk for innsatsen. Erna Lindøe kommer inn som styremedlem
istedenfor Sidsel. Ellers ble både styremedlem Wenche Lindvik, leder Gunnbjørg Lomeland
og kasserer/sekretær Gro M. Hetland gjenvalgt.
Etter de obligatoriske årsmøte sakene fortalte Lishild Nesheim om tradisjonsmat. Spennende
å høre på og spennende smaksprøver etterpå.
Gro M. Hetland
Referent

Årsberetning 2003
Haugaland sopp og nyttevekstforening
Foreningen har 64 medlemmer, av disse er 7 husstandsmedlemmer og Vikingklubben.
Vi har hatt 5 styremøter, 2 medlemsmøter, 5 soppturer og 6 soppkontroller.
Vi startet året med studiesirkel i ”Vårens ville vekster”, fire tirsdager etter påske. Ivrige
deltakere hadde med urter fra Karmøy og Rauland. Den siste gangen laget vi et festmåltid på
IOGT huset som ble virkelig flott. Maten smakte nydelig og var pyntet i alle vårens farger.
!0 juni var vi på besøk på Kjerringgården på Bjoa. Regnet silte ned mens vi så på urtehagen.
Inne fikk vi suppe, kaker og kaffe. Kjerringene fikk overrakt en tegning av Arild Høines i
foreningen, det satte de pris på. Gårdsbutikken er også verdt et besøk. Godt oppmøte, ca 20
deltakere.
Aktivitetsdagen på Ørpetveit er alltid et godt arrangement med mange interesserte og godt
vær. Vi trenger flere medhjelpere til suppekoking på grue og urteprat.
Turen til Flor og Fjære ble dessverre avlyst grunnet lite påmeldinger. Mange har nok vært der.
I månedskifte august/ september hadde Jostein og Gudrun soppkurs. Ca. 8 deltakere, flere
hadde litt greie på sopp fra før. Kurset ble svært vellykket.
I september kom Lillemor fra Oslo og holdt påbyggingskurs for soppsakkyndige. 12
deltakere, 4 kom også fra Stavanger Stord og Bømlo. Vi hadde en nydelig tur til Spissøy på
Bømlo og en tur til Sveio. Mye sopp fant vi og alt ble gjennomgått etter på.
Soppens dag ble markert på Hemmingstad bydelshus med en flott utstilling. En sopprik høst
har æren for det. Flere kom innom og fikk kontrollert soppkorgene sine.
Sesongen ble avsluttet med høstfest på Gamle Vikse skule. Denne gangen hadde vi strøm hele
kvelden. Utrolig hvor mye god mat som ble servert. Alt laget av foreningens medlemmer.
Godt drikke kan og lages av urter og bær. Spennende smaker. Alt ledsaget av diverse
soppsanger.
Vi har fått penger av kommunen for å lage urtehage på Hemmingstad. Vi har så vidt startet
planleggingen av denne, det blir neste års prosjekt.
På julemøtet i desember kom lærte Christine oss å lege dørkranser. Hun hadde sin 4 dagers
gamle baby med, som sov søtt hele tiden. Flott prestert. Etterpå loddet vi ut det hun laget.
Gunnbjørg Lomeland
Leder

