
ÅRSPLAN FOR BLOMKÅLSOPPEN 2023

I 2022 flyttet vi soppkontrollene til Posebyhaven, det er et skikkelig trivelig sted å ha
soppkontroll og vi fortsetter med det også i 2023. I tillegg ser det ut som om vi får leie
et loftsrom her, det vil vi bruke til oppbevaring av ulikt materiell, styremøter og andre
mindre samlinger. Vi tenker også på å kjøpe inn et mikroskop, loftsrommet i
Posebyhaven kan sannsynligvis brukes til mikroskopering. Dette åpner nye
muligheter for soppfolket.

Et eget lokale kan også åpne muligheter for foreningens medlemmer å møtes til for
eksempel å dele/diskutere sopp/nyttevekstfangster, jobbe med foto, mikroskopering,
tinkturer eller andre felles interesser.

I 2023 har vi opprettet et ressurs-utvalg på tre personer som skal være en støtte til
styret i arrangementgjennomføringen, dette er både et tiltak for å engasjere flere
medlemmer i ulike sammenhenger og det er et tiltak for å minske trykket på styret. Vi
ønsker at det å være med i styret skal være givende og engasjerende, det skal ikke
være et verv for utbrenning. Vi har mange arrangementer gjennom hele året og det
er viktig at så mange medlemmer som mulig er med på å sette opp turer, foreslå
arrangementer eller bli med som turledere.

Vi ser at Facebook er en nøkkel til å få folk med på turer, styret har ikke helt funnet ut
hvordan vi kan styrke aktiviteten på Facebook. Vi jobber med saken.

Foreningens satsning på nyttevekster i 2022 har vært vellykket og i 2023 ønsker
styret å fortsatt ha søkelys på nyttevekstene. Arrangementer som inkluderer
matlaging er populære, og vi regner med at sanking vil bli stadig mer trendy.
Kortreist, økologisk og gratis matauk er i vinden.  I 2023 ha med enda mer praktisk
matlaging på arrangementene våre. Samarbeidet med Geitmyra har vært svært
vellykket, dette tar vi videre i 2023.

Vi ønsker å videreføre sopp- og nyttevekstturer og arrangementer slik vi har gjort i
mange år. Vi ser at svært mange arrangementer legges til Kristiansandsområdet. I
2023 ønsker styret å få til/bidra til enda flere arrangementer utenfor Kristiansand. I
2022 hadde vi for eksempel soppkontroll/kurs, foredrag og soppsuppe på Søgne
bibliotek. Dette er noe vi kan få til både når det gjelder sopp og nyttevekster også i
andre steder.

Styret




