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ÅRSRAPPORT – 2020 

2020 ble et annerledes år med en verdensomspennende pandemi. Vi rakk et arrangement før 
verden stengte ned, og ett på sensommeren. De andre arrangementene vi hadde planlagt 
måtte utsettes grunnet nasjonale pålegg og smittevernråd. 

Gammelsalta sei på Skuddårsaften 29.febr 2020 
 

Slow Food Røros arrangerte et skuddårsparty med gammelsalta sei som har godgjort seg helt 
siden 2011, - det det må man kalle skikkelig Slow mat! Vi var spente på om vi måtte spise kun 
gulrotstuing, poteter fra Tylldalen og bacon. Men fisken falt utrolig godt i smak, med masse 
umami. Tradisjonskost fra kysten som ofte var på matbordet på Røros gammelt av. Som hør og 
bør lager vi maten sammen og setter oss inn i historien rundt. Gulrotstuing ble laget med 
helmelk fra Rørosmeieriet og Rørossmør, og en god porsjon muskat fra Zanzibar.  
Taffelet på 14 matentusiaster var godt fornøyd!  

 

Digitalt Årsmøte på Teams  

Årsmøtet ble først utsatt, og deretter gjennomført på teams. Vi fikk besatt et fullt styre med 
fem personer for første gang på mange år. Det nye styret består av Hilde Bergebakken (leder), 
Wiktor Hagan (kasserer), Åste Øverby (sekretær) som alle er valgt til 2021, og Jan Erik 
Øvergård og Kerstin Ulrich som er valgt til 2022. 
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Øl og matcruice på Femunden 29.august 

Litt over tretti personer møtte lørdag 29. august opp ved Røros stasjon for å bli skysset med 
buss ut til Synnervika, der Fæmund II ventet. Med på cruiset var Jørgen Langeng og Morten 
Hermo fra Røros Bryggeri, som fortalte om bryggeriets historie og den snuoperasjonen de har 
vært igjennom for å få økonomien på fote. De sto for ølsmaking. Vi fikk i tillegg servert en 
smakstallerken fra Femundsplanke fra Femundsmat. Og Atle Femundshytten fortale om 
historien til Fæmund II.  

  

Årets Rakfisklag måtte utsettes 

Både årets tradisjonelle rakfisklag med 30 påmeldte og en Aften med lokale 
honningprodusenter ble utsatt. Avlyst ble også en planlagt klippfisktur til Romsdalskysten, og 
Terra Madre 2020 i Stockholm for de som hadde planlagt å legge turen innom den unike 
matfestivalen som går på omgang i de nordiske land.  

Men vi lanserte en splitter ny nettside! 
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Jan Erik Øvergårds inntreden I styret bar fort frukter på kommunikasjonssiden; - sommeren 
2020 lanserte vi en splitter ny nettside! https://www.slowfoodroros.no/.  

På siden finner man informasjon, nyheter, aktiviteter og noe historikk. Vi planlegger å utvide 
historikken med en del av informasjon og noe av bildene som gikk tapt da den gamle nettsiden 
på Origo ble borte for mange år siden. 

 

Sponsorer 2020 

Rørosmeieriet har støttet oss for fjerde år på rad. Vi har mottatt NOK 2500,- hvert år siden 
2017, først i en toårsavtale og som ble fornyet til å gjelde tom 2020. Vi mottar støtten fordi vi 
fremmer lokale mattradisjoner. Det er vi veldig stolte og glade for! 

 

Styrets arbeid og medlemsvekst  

Vi hadde et sterkt ønske om å holde et høyt aktivitetsnivå i 2020. Det lyktes oss blant annet å 
forsterke styret slik at vi for første gang på mange år har vært fem representanter i styret, noe 
som førte til økt engasjement. Det er gjennomført 2 fysiske og 3 digitale styremøter i 2020. 

Ved årets utløp hadde Slow Food Røros 20 medlemmer, det samme antallet som året før. 

Styret har diskutert at vi ønsker å engasjere oss mer politisk på matfronten enn tidligere, for 
kraftigere å støtte formålet for Slow Food. Allikevel vil den lokale hovedaktiviteten være 
arrangementer og kompetanseheving.  

I tillegg jobbes det aktivt i Slow Food in the Nordic Countries, der Hilde Bergebakken er 
styremedlem. Hun leder også et nordisk utvalg innen Slow Travel og Rural Development som 
har medlemmer fra alle nordiske land. 

 

Økonomi 

Slow Food Røros har en god egenkapital, og overskuddet 2020 ble på kr. 3294,13. 
I regnskapet er det for enkelhets skyld bare benyttet nettobeløpet (samlete inntekter 

fratrukket kostnader). Da vi også ser at bruttotallene (omsetningen) også kan være av 

interesse, er de samlete inntekter på 29.181,17 og kostnadene var på 27.872,-.  

 

Årsregnskapet se side 4. 

https://www.slowfoodroros.no/
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For styret 

Røros dato 2021 

Hilde Bergebakken, Wiktor Hagan, Åste Øverby, Jan Erik Øvergård, Kerstin Ulrich 


