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Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening 

Innkalling til årsmøte 2022 med enkel servering  
 
Det innkalles til årsmøte i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening 
 
Dato:  Onsdag 16. februar 2022 
Klokkeslett: Kl. 18:00 – 21:00 
Sted:  Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo  
 

Program: 
18:00: Dørene åpnes, servering klar 
19:00: Årsmøte, se saksliste under. 
20:30 Årsmøtet avsluttes. 

 
Dagsorden for årsmøtet 2022: 
 

1. Åpning v/ leder  
2. Godkjenning av innkalling 
3. Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter 
4. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen. 
5. Årsberetning 2021 (se eget dokument) 
6. Regnskap 2021 (se eget dokument) 
7. Budsjett 2022 (se eget dokument) 
8. Aktiviteter 2022 (se eget dokument) 
9. Forslag til vedtektsendring 
10. Valg av styre (se valgkomiteens innstilling) 
11. Valg av valgkomite  
12. Valg av delegater til forbundets årsmøte 
13. Innkomne forslag 

 
Styret har lagt seg på den praksis at vi forutsetter at møtedeltakerne har lest møtepapirene på 
forhånd og at vi IKKE leser alt høyt på møtet.  Større dokumenter vil likevel bli gjennomgått 
sekvens for sekvens.  
 
Vel møtt!        
Styret 
 

 

 



Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening   Årsmøte 2022, oppdatert 01/02-2022 
 
 

 

 
2 

 
 

9. Forslag til vedtektsendring 

I dag er det ikke noen rekkefølge på varamedlemmene, det vil være mer praktisk at rekkefølgen 

er definert på forhånd. Derfor foreslås følgende: 

  

Ordlyden i dagens vedtekter: 

Foreningen ledes av et styre på 7 –syv– medlemmer, pluss to varamedlemmer. 

 

Endres til: 

Foreningen ledes av et styre på 7 –syv– medlemmer, pluss to numeriske varamedlemmer. 

 
13. Innkommende forslag 

Randi Sandvik Holmiere har sendt følgende forslag til årsmøtet: 

Foreslår at: Toril Deildok - som er ansvarlig for kurs. Pernille Bakkevig -som er ansvarlig for 

turene (også for nyttevekstkurser) og Tove Jacobsen som er ansvarlig for sopp "oppfølging" får 

en årlig kompetanse for det arbeidet de nedlegger. De er alltid villige til å hjelpe oss og ordne opp 

både på hverdager, kveld og i helgene. Dersom de ikke skal ha oppgavene i 2022 foreslår jeg at 

de får en kompensasjon (betaling) for 2021.  

  

Foreslår at det blir en godtgjørelse som også gjelder når det er andre som overtar disse 

oppgavene.   

 

 

Styrets forslag: 

Det nye styret ser på mulighetene for honorering av verv i OOSN, og legger det frem for årsmøtet 

i 2023. 


