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6. Årsmelding  
– Hva har skjedd i 2020: 

 
 

Som vi alle vet har det vært et utfordrende år, der det å 
samles har vært vanskelig. På programmet hadde vi disse 
arrangementene satt opp: 

●Blåveistur 
●Geologitur til Ljønes  
●Mat fra fjæra  
●Kartleggingstur til Røst 
●Mat av vårens ville vekster 
●Besøk hos Urtehagen på Tofte 



 

●Fjerning av tromsøpalme i Bodøsjøen i samarbeid med 
Naturvernforbundet  

●Soppkartlegging i Sulitjelma  
●Grunnkurs i soppkunnskap 
●Soppturer med fokus på sopp til farging av garn 
●Soppkontroller, 3 i Bodø og 2 på Fauske  
●Medlemsmøter på søndager på høsten 

 
Med smittevernstiltak og deltakerbegrensning ble de fleste 
arrangementene gjennomført som planlagt. 



 

 
Deltakelse på nasjonale arrangement 

 
 

●April: Norges sopp- og nyttevekstforbund sitt årsmøte ble               
avholdt digitalt. 

●September: 1 medlem deltok på SABIMAs kartleggingskurs 
i Dalseter.  

●Oktober: 1 medlem deltok på NSNFs nysatsning på 
kartleggingsaktivitet.  

 
 
Gjennom året har NSNF delt digitalt materiale med medlemmene 
med hensikt å øke kunnskapsbasen på tross av restriksjonene 
korona har skapt, og disse ligger fortsatt tilgjengelig. 



 

Arrangementer og turer 
 
 
 

 

 
Årets blåveistur - 11. mai 

 
Helga Vik ledet en tur i 
Bodøsjøen der de så på en 
forekomst av blåveis som 
finnes der.    



 

Mat i fjæra! - 21. mai 
 
Steffen og Lena inviterte til tur på Mjelle med fokus på 
spiselige ting og tang langs kysten. Vi fant 
blant annet grisetangdokke, også kjent som 
nordens trøffel. 
Smakeprøver ble 
tilberedt på bål for 10 
interesserte deltakere.  



 

Mat av vårens ville vekster,  Maskinisten  
3. og 4. juni  
 
Steffen og Lena ledet 
familietur i Maskinisten 
der vi fant nyttevekster og 
så på kjennetegn og 
forskjellige bruksområder. 
Deltakerne smakte også 
på diverse godsaker 
tilberedt på forhånd av 
turlederne, blant annet 
skvallerkålpesto, 
brenneslesuppe og 
bærlær. 
 



 

Kartleggingstur til Røst 
 

5. til 7. juni dro 11 personer på kartleggingstur til Røst, med 
overnatting på Telegrafen. Det var spesielt fokus på kartlegging 
av fugl med blant annet rib-tur ut 
til holmer og skjær. Det ble også 
tid til å observere andre ting 
underveis, og det ble registrert 
mange planter. 

 
 
 



 

Geologitur til Ljønes - 9. juni 
Geolog Arne Fjalstad og Helga Vik ledet en stor gjeng på en 
innholdsrik natur - kultur - geologi - historie og botanikk tur på 
Ljønes.  

  



 

Elvemusling - 10. august 
 
 

Helga Vik ledet en tur på Norsia for å se 
på elvemuslingen, som lever i ferskvann 
og er en sårbar art.   



 

Urtehagen på Tofte - 12. august 
 

Vi besøkte Urtehagen på Tofte i Misvær der Hanna Tidslevold ga 
oss omvisning i sin flotte urtehage og delte av sin kunnskap. 
Etterpå ble det servert deilig suppe med urter fra hagen.  
  



 

 
Lær deg matsoppene! - 26. til 30. august 
 
Beate Venaas Røkke ledet i høst et grunnkurs i soppkunnskap. 
Deltakerne lærte å kjenne et utvalg gode matsopper og de 
farligste giftsoppene.  

 



 

Sopphelg Sulitjelma 28. til 30. august 
6 soppinteresserte medlemmer hadde kartleggingshelg i 
Sulitjelma. Flere områder ble kartlagt. Vi endte opp med 218 
registreringer av 114 ulike arter, et par av dem riktig spennende.  
 
 
 

 
 



 

Sopp til farging av garn 
6. september og 13. september 
 
 

I september ble det gjennomført to turer med fokus på sopp til 
plantefarging av garn.  
Beate og Tone tok kurven og deltagere med i skogen på tur med 
fokus på sopp man kan bruke til garnfarging. Matsopp ble 
selvfølgelig ikke forbigått, men hovedfokus var  å høste sopp til 
kurs i soppfarging. 

 
  



 

September – Soppkontroll  
 

 
 
 
 
  



 

Søndagsmøter 
I høst var det søndagsmøter for soppinteresserte 4 søndager i 
Mathildehuset i Bodøsjøen. 
 

 



 

Pengegave Bodø Energi 
 

Salten Naturlag vant i 2020 Bodø Energi-gaven og fikk sponset 
10.000 kr til innkjøp av kjøkkenutstyr til bruk på tur.  
 



 
 

7. Regnskap og budsjett 
 
Sammendrag av regnskapet for Salten Naturlag 2020  

  

 
 
Inntekter       

      
Medlemskontingent Salten Naturlag    
 Direktemedlemmer SN   kr         5 200,00    
  Kontingentandel Norges sopp- og nyttev. 15 300,00  kr    20 500,00  
Kompensasjon for utførte soppkontroller fra Norges Sopp- og Nyttevekstforbund  kr      9 000,00  
Refusjon reiseutgifter fra NSON      kr      8 013,00  

Studieforbundet for natur og miljø 

 
aktivitetstilskud

d     kr      4 700,00  
Norsk tipping grasrotandelen      kr         933,31  
Støtte fra NSON til smitteverntiltak      kr         990,00  
Støtte fra SABIMA        kr    13 000,00  
Støtte fra BE        Kraftsalg        kr    10 000,00  
Diverse          kr         250,00  
Innbetalt VIPPS (deltakeravgift, salg av kursmateriell, jakkemerker, pins med 
mer  kr    12 211,09  
Deltakeravgift turer og kurs        kr      1 460,00  
Momsrefusjon NSON        
Renter          
TOTALT inntekter               81 057,40  



 

 
  

Utgifter        
Internett/data  Prosjekt "Saltens flora" - databasen   
  Styreweb    kr         515,00    
    domene http://www.salten-naturlag.com  kr         240,00   kr        755,00  
godtgjørelse for utførte soppkontroller       kr     1 000,00  
        
             
Innkjøpt materiell      kr     6 053,00  
Utgifter v/møter og ekskursj. Husleie, servering, lokalleie og div. v møter    kr   11 075,00  
Brønnøysundregistrene frivillihetsregisteret, Brønnøysundregistrene     
Godtgjørelser til turledere mv i hht årsmøtevedtak, honorerer v foredrag 
o.l.          kr     6 000,00  
Leie postboks            kr     1 240,00  
Porto            kr        374,00  
Rekvisita            kr     6 135,80  
Gebyrer            kr          68,69  
Reiser Reiseutgifter foredragsholdere        kr     3 592,00  
 Reise leder soppsakkyndige i SN           
  Ledersamling NSON          
  Reiseref autorisasjon saoppsakkyndige       kr     3 051,00  
  Reise soppsakkyndige         kr     2 948,00  
  Reise deltakere kartlegging Røst      kr     4 465,00  
  Reise soppsamling       kr     3 853,40  
Kontingenter til andre Betalt for æresmedlem NSON    kr        960,00  
Refundert kontingent styremedlemmer         kr     2 400,00  
Gaver/Blomster   Gaver        kr     1 160,00  
TOTALT utgifter          kr   55 130,89  
Driftsresultat        kr      25 926,51     



 
 

 

Status pr.  00.01.1900           
Beholdninger  01.01.2020 Kasse  kr         -54,00     
  Bank  kr  192 318,09     kr 192 264,09  
Driftsresultat       kr   25 926,51  
Kortsiktig gjeld        
       
Beholdninger 00.01.1900 Kasse  kr         -54,00     
  Bank  kr  218 244,60   kr     218 190,60    
Kortsiktig gjeld       
Materiell     kr         3 409,23    kr     4 010,86  
Avskrivning     kr           601,63    
Balanse        kr     222 201,46     kr 222 201,46  



 

Revisors merknad 
 

 
 
 



 

Budsjettforslag 2020 
 
   



 

   



 

8. Innkomne forslag  
    Saker til behandling 

 
  



 

9. Valg av delegater til årsmøtet i NSNF 
 

Salten Naturlag kan stille med inntil 3 representanter til årsmøtet 
og ledersamlingen i Norges sopp og nyttevekstforbund 2020. 
Dette avholdes som digitalt møte.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til å velge tre delegater til årsmøtet i NSNF.  



 

10. Fordeling av verv  
 
Fordeling av verv 2020: 
Lillian Iversen Styreleder  – valgt for 2020  
Lena Kines Styremedlem  – valgt for 2020/2021  
Steffen Eriksen Styremedlem  – valgt for 2020 
Helga Vik Styremedlem  – valgt for 2020/2021  
Tone Benzen  Varamedlem  – valgt for 2020/2021  
Terje Øiesvold Varamedlem  – valgt for 2020/2021 
 
Regnskapsfører: Bernt Gunnar Østerkløft  valgt for 2020/2021 
Revisor: Cecilie Kaas Munthe-Lund  valgt for 2020/2021 
 
Valgkomite: 
Bente Rød Larsen Valgt for 2020/2021  
Beate Venaas Røkke Valgt for 2020 



 

Valgkomiteens innstilling for 2021 
 
Lillian Iversen Styreleder  -velges for 21/22 
Steffen Eriksen Styremedlem -velges for 21/22 
Lena Kines Styremedlem -valgt for 20/21 
Helga Vik Styremedlem -valgt for 20/21 
Tone Bentzen Varamedlem -valgt for 20/21 
Terje Øiesvold Varamedlem -valgt for 20/21 
 
Bernt-Gunnar Østerkløft Regnskapsfører  -valgt for 20/21 
Cecilie Kaas Munthe-Lund Revisor -valgt for 20/21 
 
Arne Fjalstad Valgkomite -valgt for 21/22 
Bente Rød Larsen  Valgkomite -valgt for 20/21 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Årsmøtesaker  
SLUTT 

 


