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Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening (OOSN)  

Årsmøte 2021 (14. og 15. februar) 

 
Dette dokumentet inneholder årsmøtepapirene til OOSN sitt årsmøte i 2021 som avholdes 14. og 

15. februar. Det vil bli et annet årsmøte enn vanlig, da pandemisituasjonen fortsatt er her. 

Årsmøtet vil gjennomføres digitalt med anbefalingene fra Frivillighet Norge. 

 

Årets årsmøte vil kun ta opp de nødvendige sakene, eventuelt andre saker vil bli skyvet på til vi 

kan ha fysiske møter igjen. Har du spørsmål om sakslisten eller årsmøtet kan du sende en epost til 

leder@oosn.no 

 

Årsmøtet har denne forretningsorden: 

• Styret har valgt å gjennomføre årsmøtet digitalt gjennom Google Forms. 

• Kun medlemmer av OOSN som har meldt seg på årsmøtet via oosn.no innen 

påmeldingsfristen kan stemme. 

• Man kan svare ja eller nei på om man godkjenner hver enkel sak. I tillegg kan man 

stemme avholdende 

• Sakene blir avgjort med flertallsbeslutning 

• Alle spørsmål må besvares for at stemmegivingen kan sendes inn og bli tellende. 

• Alle saker har et åpent kommentarfelt. Alle fritekstkommentarer samles og legges som 

vedlegg til protokollen, med navngitt innsender. Styret vil på første styremøte drøfte 

kommentarfeltene for å se om det for eksempel er behov for et ekstraordinært årsmøte. 

• Det er ikke mulig med benkeforslag. Bruk i så fall kommentarfeltet. 

• Protokollen føres av valgt referent. I protokollen føres det inn antall stemmer for og imot 

vedtaket. 

 

 

1. Godkjennelse av innkallelsen 

 

2. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter 

Her vil det komme en liste over alle som har påmeldt seg til årsmøtet 

 

3. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 

Forslag til administrator: Roger Andersen 

Forslag til referent: Lene Johansen 

Forslag til tellekorps: Frank Tretnes og Pernille Bakkevig 

Forslag til å skrive under protokollen (to personer): Tove Jacobsen og Trond Berg-Hansen 

 

4. Årsberetning 2020 

Se vedlagt dokument 

 

5. Regnskap 2020 

mailto:leder@oosn.no
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Se vedlagt dokument 

 

6. Årshjul 2021 

Dette er fortsatt under arbeid, og styres av koronasituasjonen. Følgende aktiviteter er planlagt: 

 

2 Soppsakkyndigkurs 

1 Nyttevekstkyndigkurs 

2 Grunnkurs i sopp 

2 Påbyggingskurs i sopp 

1 Sertifiseringskurs for soppsakkyndige 

2 Tangsafari 

Nyttevekstturer og soppturer 

Nettforedrag 

Mandagsmøter 

Soppkontroller (1. august til 3. oktober) 

 

 

7. Valg av styre 

To personer tar ikke gjenvalg, det er Tove Jacobsen og Lene Johansen, styret takker de for den 

gode innsatsen de har gjort! 

 

Leder: Roger Andersen 2021-2022 Gjenvalg – velges for 1 år 

Kasserer: Frank Tretnes 2021-2023 Gjenvalg – velges for 2 år 

 

Styremedlemmer: 

Bjørn Viken 2020-2022 Ikke på valg 

Pernille Bakkevig 2020-2022 Ikke på valg 

Terje Christoffersen 2020-2022 Ikke på valg 

Toril Deildok 2021-2023 Gjenvalg – velges for 2 år 

Kari Balke Øiseth 2021-2023 Ny – velges for 2 år 

 

Vararepresentanter 

Øyvind Bergerud 2020-2022 Ikke på valg 

Kristin Eidem Forstervold 2021-2023 Ny – velges for 2 år 

 

Revisor: Trine Tengbom 2020-2022 Ikke på valg 

Vararevisor: Marianne Rudolph-Lund 2021-2023 Gjenvalg – velges for 2 år 

 

 

8. Valg av valgkomité 

Dagens valgkomite har sittet i to år, det skal velges ny valgkomité, tre av følgende skal velges 

 

Tove Jacobsen 

Jon Martinsen Strand 
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Lene Johansen 

Anne Sunde 

 

9. Valg av delegater til forbundets årsmøte 

Det skal velges åtte delegater for å representere OOSN på NSNF sitt årsmøte. Åtte av følgende 

personer skal velges: 

 

Roger Andersen 

Tove Jacobsen 

Øyvind Bergerud 

Frank Tretnes 

Bjørn Viken 

Kari Balke Øiseth 

Kristin Eidem Fostervold 

Anne Christenson 

Terje Christoffersen 

Toril Deildok 

 

10. Innkomne forslag 

Ingen forslag er kommet inn 


