
 
 

 
Innkalling til NSNFs årsmøte 2020 søndag 26. april 
 
Styret innkaller med hjemmel i NSNFs vedtekter 4.1 til ordinært årsmøte i Norges sopp- og 
nyttevekstforbund på Bruket i Schweigaardsgate 34C, Oslo på søndag 26. april kl 10:00 til 
15.00. Vi åpner for registering av delegater fra kl. 09:00. Mer informasjon og påmelding 
finner du på arrangementet i kalenderen på nettsidene.  
 
Årsmøtet i år blir litt annerledes, ved at vi har satt av hele dagen til dette. Dette er etter 
forslag fra en forening med lang reisevei, for at man skal få god tid til gjennomføringen og 
rekke hjem i rimelig tid på kvelden.  
 
Dagen før har vi organisasjonssamling. Merk at delegater som deltar på organisasjons-
samlingen, melder seg på til årsmøtet gjennom denne lenken.  
 
Påmeldingsfrist for alle er 1. april. Dette er også fristen for å sende inn delegatoversikten 
til forbundet. Send til post@soppognyttevekster.no  

 
Vedlagt er oversikt for delegatfordeling med grunnlag i medlemstallene for 2019. 
Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre 
delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan 
også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger. Vedlagt er skjema for slike 
delegatfullmakter.  

 
I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet som observatør med tale- og 
forslagsrett, men uten stemmerett. Ønsker du å delta som observatør, må du også melde 
deg på på denne lenken.  

 
Program: 
09:00  Innsjekk; kaffe og frukt. Alle delegater må være registert innen kl. 10:00.  

Hvis du er langveisfarende, så spør eventuelt om unntak. 
10:00   Åpning og foredrag om frivillighetens utfordringer 
11:00   Kaffe og frukt/kjeks 
11:30   Årsmøte del 1 
13:00   Lunsj for alle delegater og observatører 
14:00   Årsmøte del 2 
15:00   Årsmøtet avsluttet 
 
Sakspapirer sendes ut til foreningene og alle påmeldte innen tre uker før selve årsmøtet. Da 
legges papirene også ut som pdf-lenker på arrangementet på kalenderen på nettsiden. 
 
Vi minner om vedtektene 4.1.3 om at eventuelle forslag som ønskes behandlet på ordinært 
årsmøte må sendes styret innen utgangen av februar. Forslagene sendes 
til post@soppognyttevekster.no. Vi kommer forøvrig til å fremme et 
vedtektsendringsforslag om at denne fristen settes til to -2- uker før sakspapirene sendes 
ut, for å fange opp at tidspunktet for årsmøtet ikke er fast.  



 
 

 
Det er mulig å melde på flere delegater og observatører samtidig. Husk å angi informasjon vi 
ber om under nedtrekkmenyen Alternativer. I kommentarfeltet skal du angi hvilken forening 
du kommer fra og rollen din i foreningen. Her må du også si fra om du har behov for 
spesialmeny. 
 
Dekning av reisekostnader 
Der valgte delegatene betaler en egenandel på kr 750,- inkludert kostnader til reise- og 
opphold. Observatører må selv dekke reise- og oppholdskostnader. 
 
Prinsippet for å gjøre opp reisekostnader er at hver enkelt forening betaler alle kostnadene 
for sin(e) utsendte og så refunderer forbundet de samlede utleggene til foreningen minus 
egenandelene. Da kan dere gjøre det som dere selv vil internt, og gi oss en oversikt som 
spesifiserer kostnadene, slik: 

• Navn på delegaten(e) 
• Reisekostnader (tog, fly, buss, båt, bil) per deltaker/delegat. 
• Oppholdskostnader (hotell, privat overnatting) per deltaker/delegat. 
• Om noen krever måltider refundert, må dette spesifiseres spesielt. Vi regner alle måltider 

som dekket i selve arrangementet, så vi må få info om eventuelle unntak. 
 
Send til post@soppognyttevekster.no. Husk å legge ved kopi av bilagene! 
 
NSNF bruker Skattedirektoratets trekkfrie satser som grunnlag for utbetaling av diett- og 
reisegodtgjørelser til tillitsvalgte og frivillige som gjør arbeid i organisasjonen. Se detaljer 
her. I tillegg legger vi disse prinsippene til grunn: 

• Det er et tak på kr 1000,- per hotelldøgn. 
• Privat overnatting dekkes i tråd med de trekkfrie satsene, for tiden kr 435,- per natt. 
• Reise dekkes med rimeligste transportløsning. 
• Kjøring med privatbil for kortere avstander dekkes med kr 3,50,- per km. 

 
VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE! 
 
  
Vennlig hilsen 
Styret i NSNF  
v/ Steinar Weseth (styreleder) 
  
 
Vedlegg: 
Utdrag av vedtektene  
Delegatfordeling 2019 
Delegatfullmakt  
  



 
 

Utdrag av NSNF-vedtektene  
4.1. Årsmøtet 

 
4.1.1 Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede på 

årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene. Foreninger med inntil 50 
medlemmer kan sende én (1) delegat, foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) 
delegater og foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3) delegater; videre oppnås 
én (1) delegat mer pr. 200 flere medlemmer. Delegatantallet beregnes etter antall 
medlemmer med betalt kontingent innen 31. desember kalenderåret før årsmøtet.  
 
Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre 
delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan 
også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.   
 

4.1.2 I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men 
uten stemmerett. Styret kan yte økonomisk støtte for å sikre at alle medlemsforeninger kan 
bli representert på årsmøtet. 

 
4.1.3 Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai og innkalles av styret samtidig med 

utsendelse av sakspapirer, minst tre (3) uker på forhånd. Årsmøtet kan arrangeres lokalt og i 
tilknytning til et lokalt faglig arrangement dersom en medlemsforening ønsker å påta seg 
arrangementet, og utgiftene i forbindelse med delegatenes oppmøte ikke blir 
uforholdsmessig store. Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret 
innen utgangen av februar. 

 
4.1.4 Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Møtet velger ordstyrer samt to (2) delegater til å 

underskrive protokollen. 
 

 Årsmøtet skal behandle: 
• forbundsstyrets beretning om virksomheten i foregående år 
• revidert regnskap pr. 31. desember 
• budsjett og årsplan for inneværende år 
• kontingentsatser og andel til forbundet sentralt 
• forslag fremmet av forbundsstyret eller av en medlemsforening innen utgangen av 

februar 
• valg til forbundsstyret 
• valg av revisor(er) 
• valg av tre medlemmer til en valgkomité 

   
4.1.5. Valgordning: Alle valg skal være skriftlige dersom det foreslås flere kandidater enn det som 

skal velges, eller hvis noen forlanger det. Styreleder og styremedlemmer velges for to (2) år, 
numeriske varamedlemmer, revisor(er) og valgkomitémedlemmer for ett (1) år. I partallsår 
velges leder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. I oddetallsår velges tre 
styremedlemmer og tre varamedlemmer. Nestleder velges internt i styret. Et varamedlem 
som erstatter et styremedlem fungerer ut dette styremedlemmets valgte periode. Det skal 
tilstrebes en tilfredsstillende representasjon fra medlemsforeningene både i styret og i 
valgkomiteen. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn seks (6) år. 
 

4.1.6. Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Andre vedtak skjer 
ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 

 
4.1.7. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av 

foreningene forlanger det. Møtet innkalles av styret med minst tre (3) ukers varsel. 
Innkallingen skal opplyse om hvilke saker som skal behandles.  



NORGES SOPP- OG NYTTEVEKTSFORBUND 
Medlemsoversikt og delegatantall per forening til årsmøtet 2020 

Forening Antall medlemmer pr. 31.12.2019 Antall delegater 
Midt-Telemark Sopp- og Nyttevekstforening 24 1
Innherred sopp- og nyttevekstforening 31 1
Miraculix Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening 35 1
Helgeland sopp- og nyttevekstforening 39 1
Kongsvinger soppforening 39 1
Valdres sopp- og nyttevekstforening 39 1
Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening 40 1
Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening 43 1
Telemark sopp- og nyttevekstforening 43 1
Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening 45 1
Larvik soppforening 51 2
Steinkjer og omegn sopp- og nyttevekstforening 59 2
Halden soppforening 60 2
Grenland soppforening 61 2
Lillehammer sopp- og nyttevekstforening 66 2
Ringerike soppforening 78 2
Eiker soppforening 83 2
Hexeringen soppforening, Hamar 86 2
Nyttevekstforeninga, Ålesund 86 2
Haugaland sopp- og nyttevekstforening 88 2
Elverum sopp- og nyttevekstforening 90 2
Tønsberg soppforening 99 2
Risken sopp- og nyttevekstforening (Molde/Romsdal/Nordmøre) 101 3
Salten naturlag 101 3
Tromsø soppforening 102 3
Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening 112 3
Moss sopp- og nyttevekstforening 119 3
Buskerud sopp- og nyttevekstforening 123 3
Fredrikstad soppforening 155 3
Vest-Agder sopp og nyttevekstforening 180 3
Follo sopp- og nyttevekstforening 210 3
Jærsoppen 216 3
Romerike sopp- og nyttevekstforening 244 3
Trondheim sopp- og nyttevekstforening 391 3
Bergen sopp- og nyttevekstforening 397 3
Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening 1207 7

Utdrag av vedtektene 4.1.1.
Stemmeberettigede på årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene. Foreninger med inntil 
50 medlemmer kan sende én (1) delegat, foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) delegater og 
foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3) delegater; videre oppnås én (1) delegat mer pr. 200 
flere medlemmer. Delegatantallet beregnes etter antall medlemmer med betalt kontingent innen 
31. desember kalenderåret før årsmøtet. 



DELEGATFULLMAKT 

ÅRSMØTET 2020 

Norges sopp- og nyttevekstforbund 

Jeg……………………………………………………………. 

fra forening………………………………………………. 

gir fullmakt til ………………………………………….. 

fra forening………………………………………………. 

Sted: 

Dato: 

Dette står det om fullmakter i våre vedtekter 4.1.1: 

Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede på 
årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene. Foreninger med inntil 50 
medlemmer kan sende én (1) delegat, foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) 
delegater og foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3) delegater; videre oppnås én 
(1) delegat mer pr. 200 flere medlemmer. Delegatantallet beregnes etter antall medlemmer med 
betalt kontingent innen 31. desember kalenderåret før årsmøtet.

Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater 
i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med 
fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.  

Signatur:

Skjemaet skal leveres til tellekorpset innen årsmøtet er åpnet.  
FYLL UT EN FULLMAKT PER STEMME. 
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