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Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening (OOSN)  

Årsberetning for 2020 

 
2020 ble et spesielt år! Vi hadde så vidt kommet i gang med året, vintersoppturen var unnagjort 

og vi hadde startet opp med onsdagsmøter, så kom pandemien! Vi valgte å avlyse alle våre 

aktiviteter i starten. I den perioden jobbet vi ut en plan for hvordan vi kunne gjennomføre turer, 

kurs og kontroller med smittevernregler. Smittevernreglene ble utarbeidet først av OOSN med 

dialog med myndighetene, før vi fikk felles smittevernregler sammen med Norges sopp- og 

nyttevekstforbund. Da smittentrygget ble mindre i mai, hadde vi da alt på plass for å få 

gjennomført aktivitetene våre.   

 

 

1. Medlemskap 

 

Ved nyttår hadde OOSN 1373 (1203) medlemmer 

Totalt (betalende medlemmer per 31.12.2020): 

Hovedmedlemmer: 1239 

Husstandsmedlemmer: 116 (110) 

Æresmedlemmer: 7 (7) 

Livsvarige medlemmer: 10 (10) 

Hovedmedlem utland: 1 

 

 

 

 

2. Tillitsvalgte i OOSN 

 

Styret 

Styret har etter valget på årsmøtet 13. februar 2020 og påfølgende konstituering på styremøtet 11. 

mars 2020 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder:      Roger Andersen 2019 - 2020 (gjenvalgt)  

Nestleder:   Tove Jacobsen 2019 - 2021 (ikke på valg) 

Kasserer:    Frank Tretnes 2019 - 2021 (ikke på valg) 

Styremedlemmer:   Bjørn Viken 2020 - 2022 (ny) 

   Pernille Bakkevig 2020 - 2022 (ny) 

    Toril Deildok 2019 - 2021 (ikke på valg)  

    Terje Christoffersen 2020 - 2022 (ny) 

 

Varamedlem 1:   Øyvind Bergerud 2020-2022 (gjenvalgt)  

Varamedlem 2:   Lene Johansen 2019-2021 (ikke på valg) 
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Revisor:    Trine Tengbom 2020 -2022 (gjenvalgt)  

Vararevisor:    Marianne Rudolph-Lund 2019 - 2021 (ikke på valg) 

 

Valgkomité 

Valgkomité ble valgt av styret høsten 2020, og består av følgende personer: 

● Hilde Heen Sommer 

● Anne Elisabeth Scheen 

● Pernille Næss 

 

Delegater til NSNFs årsmøte 2020 

Foreningen kunne sende syv delegater til årsmøtet. Disse var: 
 

1. Roger Andersen 

2. Pernille Bakkevig 

3. Frank Tretnes 

4. Terje Christoffersen 

5. Bjørn Viken 

6. Pernille Næss 

7. Anne Christenson 

 

3. Arbeidet i styret 

Styret har hatt 7 styremøter i 2020 etter årsmøtet i februar, og 1 styremøte i 2021 før nytt 

årsmøte. Styret har behandlet og protokollført 66 saker og 2 E-styresaker i arbeidsåret.  

 

Etter pandemien inntraff har de fleste styremøter foregått digitalt.  

 

 

4. Aktiviteter 

Året starte bra, vintersoppturen hadde over 60 deltagere! Vi kom godt i gang med onsdagsmøter. 

Onsdagsmøter er muligheten for kartleggerne til å få hjelp til å mikroskopere etc. Det foregikk på 

Universitetet i Oslo, men måtte dessverre avlyses når pandemien kom. Tilsvarende ble all 

våraktivitet avlyst. Da vi igjen fikk mulighet til å arrangere turer satte vi opp så mange turer vi 

kunne i mai og juni. 

 

Da «alle skulle være hjemme» i sommer, startet vi opp med soppkontroller (Sognsvann og 

Rustadsaga) allerede 19. juli. Soppsesongen begynte bra, men tørket dessverre ut fra midten av 

august. Vi testet ut soppkontroller 3 lørdager på Skullerudstua. Skullerudstua er mye mer 

behjelpelig med soppkontrollen (de setter opp telt for oss etc). Så i 2021 vil vi flytte 

soppkontrollen fra Rustadsaga til Skullerudstua. Vi måtte avlyse nyttevekstkursene og redusere 

antall kursdeltakere på kursene. Derfor er det færre på kurs i 2020 enn året før. 
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Arrangementsgrupper Totalt antall Derav barn 

Kurs 163  

Turer 412 22 

Soppens dag 3450 150 

Soppkontroller 2509  

Annet 158  

Nettforedrag 1020  

Til sammen 7712 172 

 

 

 

Om komiteer og arbeidsgrupper 

 

Kurskomité (oppnevnt av styret) 

Kurskomiteen har bestått av Toril Deildok (leder), Bjørn Viken, Anne Sunde og Tove Jacobsen. 

 

  

Tur- og kontrollkomiteen (oppnevnt av styret) 

Tur- og kontrollkomiteen består av Pernille Bakkevig (leder), Kristin E. Fostervold, Kari B. 

Øiseth, Linda Tretnes og Terje Christoffersen. 

 

Arrangementskomiteen (oppnevnt av styret) 

Arrangementskomiteen består av Anne Christenson (leder) og Anne Sunde. 

 

 

Kartleggingsgruppa  

Kartleggingsgruppa er et samarbeid med Romerike sopp- og nyttevekstforening. I 2020 har de 

blant annet hatt månedlige kartleggingsturer langs Alnaelva. OOSN sin ansvarlige i gruppa er 

Anne Christenson. 

 

 

 

 

 

5. Informasjon og PR-virksomhet. Medlemsverving  

 

Markedsføring og strategier 

 

Selv om OOSN er godt kjent ute, så konkurrerer vi med mange andre aktiviteter og det er viktig 

med å ha en aktiv og gjennomtenkt strategi for annonsering.   

Alle aktiviteter har vært annonsert slik (tall for 2019 i parentes) 

● Vår egen hjemmeside 

● Vår egen facebookside – 2504 følgere. (2100)  

● Nyhetsbrevet på epost – 4725 abonnenter (4252) 
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Nyhetsbrev er den mest effektive formidlingsmåten, vi får ofte en god økning av påmeldinger til 

våre arrangementer når vi reklamerer for disse i nyhetsbrevene. 

 

Vi søker også aktivt å spre og dele informasjon om våre arrangementer på andre organisasjoners 

nettsider, og søker generelt aktivt kontakt med andre organisasjoner som har friluftsliv eller mat 

som formål.  

 

 

 

Om henvendelser fra eksterne aktører og private oppdrag 

OOSN får gjennom sesongen 10-20 henvendelser fra eksterne aktører og private grupperinger om 

å hjelp til å arrangere turer eller delta på andre arrangementer.  Fordi vi har høy aktivitet har vi 

vedtatt en policy på å si nei til disse henvendelsene fordi de tar opp for store ressurser.   

Løsningen vår på å likevel hjelpe dem til et arrangement er at vi har hørt med våre senior 

turledere og sakkyndige om hvem som er interessert i private oppdrag, og så sender vi 

henvendelsene til disse.   

 

 

6. Økonomi 

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et underskudd på kr 52 978. Det var budsjettert med et 

underskudd på 135 413. OOSN har akkumulert penger fra overskudd de siste årene, derfor er det 

et mål å få ned kapitalen litt. Koronasituasjonen gjorde at vi måtte avlyse alle nyttevekstkursene i 

vårsesongen. Derfor ble underskuddet mindre enn budsjettert. 

 

Kapital pr 31.12.20 er kr 767 738. 

Styret vurderer den økonomiske situasjonen som meget god. 

 

 
Redaksjonen avsluttet 19.01.2021 

Roger Andersen (leder) 
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4. Vedlegg 

 

4.1 Soppkurs 

 
Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Soppsakkyndigkurs 2 35 

Grunnkurs sopp 3 33 

Grunnkurs matsopp 1 11 

Matsoppkurs for viderekomne 1 18 

Påbyggingskurs i sopp 1 12 

Feltmykologi grunnkurs 1 5 

Kurs i mikroskopering 1 5 

Grunnleggende mykologi 1 18 

 

4.2 Soppturer 

 
Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Sopptur for kandidater til 

soppsakkyndigprøven 

3 49 

Tur for soppsakkyndige 1 15 

Soppturer 18 263 

Soppturer på engelsk 2 28 

 

4.3 Soppkontroller 

 
Arrangement Antall Kurver 

Sognsvann 12 279 

Rustadsaga 12 238 

Isdammen 8 85 

Kadettangen 8 32 

Asker kulturhus 8 46 

Skullerudstua 3 24 

 

4.4 Nyttevekstkurs  

 
Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Grunnleggende botanikk 1 26 

 

4.5 Nyttevekstturer 

 

Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Nyttevekstturer 7 102 
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4.6 Tang og tare 

 

Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Tangsafari 2 18 

 

4.7 Nettforedrag 

 
Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Sjampinjonger i Norge – hva er status? 1 170 

Løvetann til alle måltider – hverdag og fest 1 200 

Fermentering av løvetannknopper og strutseving 1 120 

3 på 30 7 530 

Oppsummering av soppsesongen  1 20 

 

4.8 Annet 

 

Arrangement Antall Totalt antall deltakere 

Soppens dag 1 3450 

Studiesirkel om planteminner 1 4 

Mandagskveld på bruket 2 47 

Onsdagsmøte sopp 2 23 

Mandagsmøte sopp 5 99 

Årsmøte 1 38 

 


