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4. Godkjenning av innkalling 

5. Godkjenning av saksliste 

6. Årsmelding 

7. Fastsettelse av årskontingent 

8. Regnskap og budsjett 

9. Saker til behandling 

10. Delegat til årsmøte og ledersamling i NSNF 

11. Valg  



 

6. Årsmelding 

– Hva har skjedd i 2021: 

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: 

●Blåveis- og tindvedtur i Bodøsjøen 

●Mat fra fjæra 

●Pors i bløming i Vågan 

●Dugnad mot Tromsøpalme(2) 

●Gulveistur Naurstad 

●Orkidetur i Steigen 



 

●Mat av vårens ville vekster(2) 

●Mariskodagen 2021 

●Orkidetur Tverlandet 

●Medlemsmøte og soppkontroll 

●Sopptur, 1 i Maskinisten og 1 på Skaug 

●Grunnkurs i soppkunnskap 

●Myr og mangfold, Breiva 

●Soppkontroller, 8 i Bodø, 2 på Fauske, 1 Gildeskål og 1 i 

Sørfold 

●Kartlegging av storsopp på Inndyr 

●Soppens dag, Bodø 

Med smittevernstiltak og deltakerbegrensning ble de fleste 

arrangementene gjennomført som planlagt.  



 

Deltakelse på nasjonale arrangement 

●Desember: 1 medlem deltok på Forskning i Friluftsliv på 

Hamar 

●August: 3 deltagere var med på Sabimas fagkurs Mo i Rana 

 

Arrangementer og turer 



 

Årets blåveistur - 5. mai 

Helga Vik ledet en tur med 12 personer i Bodøsjøen der 

de så på en forekomst av blåveis og tindved som finnes 

der. 



 

Mat i fjæra! - 25. mai 

 Steffen og Tone inviterte til tur på Mjelle med 

fokus på spiselige ting og tang langs kysten. Vi fant 

blant annet grisetangdokke, også kjent som 

nordens trøffel.  



 

Pors i bløming på Vågan - 2. juni 

Egil Revhaug ledet en fin tur på 

Vågan samme med Helga 

Vik. Det var ni deltagere som 

var med og så og luktet på pors 

i blomstring, og snakket om 

bruken av pors. 

 

 

 

 



 

 

Fjerning av Tromsøpalme i samarbeid med 

Naturvernforbundet 2. og 9. Juni 

           

Naturvernforbundet 

har årlig dugnad for 

å fjerne 

Tromsøpalme. I år 

igjen har Salten 

Naturlag vært 

medarrangør. 



 

Mat av vårens ville vekster,  Maskinisten 

10. og 14. juni 

Steffen og Tone ledet to familietur i Maskinisten der vi fant 

nyttevekster og så på kjennetegn og 

forskjellige bruksområder. De 23 

deltakerne smakte også på diverse 

godsaker tilberedt på forhånd av 

turlederne. 



 

Gulveistur til Naurstad 08 Juni 
Turleder Liv Åse Borch dro sammen med Helga Vik på 

Gulveistur på Naurstad, sammen med fire fascinerte deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Orkidetur Steigen - 9. juni 
Ni deltagere dro på tur for å se Marisko i blomstringstiden. 

Turleder var Kjersti Gylseth og Sofie Moe. Marisko er en fredet 

orkide som trives på kalkrik grunn. I Steigen har vi en fin 

lokalitet på Alpøya    



 

Mariskodagen 20. Juni på Nordland 

nasjonalparksenter 

I forbindelse med Villblomstens dag ble det arrangert, i 

samarbeid med, Besøkssenter Nasjonalpark Nordland og 

Midtre nasjonalparkstyre foredrag av Johan Rova, etterfulgt av 

botanisk tur med Johan Rova og Helga Vik. Vi hadde ni 

deltagere på dette arrangementet. 

 

 

  



 

 

Orkidètur på Tverlandet - 22. juni 
Helga Vik ledet en vandring blant orkideer og andre vakre 

planter på Tverlandet. 

 

 

 



 

 

Grunnkurs i soppkunnskap! - 17. til 26. august 

Beate Venaas Røkke ledet i høst et grunnkurs i soppkunnskap. 

Teoridelen ble holdt på Bertnes Geosenter, og soppturene i 

Bodømarka. Deltakerne lærte å kjenne et utvalg gode 

matsopper og de farligste giftsoppene. 

  



 

Myr og mangfold 18. august 

2 deltagere fant veien til vårt arrangment på Myrnesset ved 

Soløyvatnet hvor vi så på forskjellige typer myr. Turen ble ledet 

av Morten Selnes og Helga Vik 

 

  



 

Gildeskål - 27. - 29. august 
Denne helga ble det arrangert kombinert kartleggingstur 

og soppsakkyndigkurs i strålende flott vær på Inndyr. 

 

  



 

August og september – Soppkontroll 
Salten naturlag har hatt en rekke soppkontroller i Salten i 

August og September. 8 i Bodø, 2 på Fauske, 1 Gildeskål og 1 i 

Sørfold 

  



 

7. Fastsettelse av årskontingent. 

Kontingent for direkte medlemskap i Salten Naturlag er 200,- 
for enkelt medlemskap, 250,- for familiemedlemskap og 
150,- for student/pensjonist. Kontingenten har vært den 
samme i mange år. Styret ser ikke behov for endring i 
årskontingenten for 2022, og innstillingen til årsmøtet er at 
årskontingent holdes uendret i 2022. 

Kontingent for medlemskap i Norges sopp og 
nyttevekstforbund (NSNF) bestemmes av årsmøtet i NSNF 
og innkreves av administrasjonen der. Medlemmer i NSNF 
som geografisk hører til Salten Naturlag innmeldes til Salten 
Naturlag som lokallag. 



 

8. Regnskap 2021

 



 

 



 

 



 

 

Budsjettforslag 2022 

 



 

 

 



 

9. Innkomne forslag 

Saker til behandling  



 

 

10. Valg av delegater til årsmøtet i NSNF 
Salten Naturlag kan stille med inntil 3 representanter til årsmøtet og 

ledersamlingen i Norges sopp og nyttevekstforbund 2021. 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å velge tre delegater til årsmøtet i NSNF. 

Medlemmer kan melde interesse ved ønske om å være med, innen 1. 

mars 2022. 



 

11. Valg 
fordeling av verv 2021:  
Lillian Iversen Styreleder -valgt for 21/22 

Steffen Eriksen Styremedlem -valgt for 21/22 

Lena Kines  Styremedlem -Valgt for 21/22 

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 



 

 

Valgkomiteens innstilling for 2022 
Lillian Iversen Styreleder -ikke på valg 

Steffen Eriksen Styremedlem -ikke på valg 

Lena Kines Styremedlem -velges for 22/23 

Helga Vik Styremedlem -velges for 22/23 

Tone Bentzen Varamedlem -velges for 22/23 

Åge Mohus Varamedlem -velges for 22/23 

Bernt-Gunnar Østerkløft Regnskapsfører -velges for 22 

Cecilie Kaas Munthe-Lund Revisor -velges for 22/23  

Beate Venaas Røkke Revisor   - velges for 22 

Arne Fjalstad Valgkomite         -  ikke på valg       

Bente Rød Larsen Valgkomite -velges for 22/23 



 

Årsmøtesaker SLUTT 


