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ÅRSRAPPORT – 2022 

Det første året etter vi begynte å komme ut av pandemien, noen av møtene som styremøter 
og årsmøtet ble gjennomført digitalt også i 2022. 

 

Surpølsekurs i januar og februar 
 

Vi arrangerte surpølsekurs på Optimus der Ingulf Os og Bente Kristiansen var læremestere. 
Det var 18 personer deltok på kurset da vi lagde surpølsene i januar, og vi møttes senere i 
februar der vi spiste opp pølsene med noen flere tilstede. Ved selve kurset spiste vi marinerte 
lammeribber. Lammene vi lagde surpølse av har beita i urtefatet ved Forelhogna. Kurset er 
beskrevet mer på nettsidene våre. 
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Besøk på Rørosmeieriet og Galåvolden gård i mars  

Vi gjennomførte tur til det nye opplevelse meieriet i mars der vi fikk omvisning av Lars Eric 
Granquist og smake på produktene ved Rørosmeieriet.  Etterpå var vi på Galåvolden gård, der 
vi fikk høre gårdshistoria og vi spiste koldtbord med mat fra gården. 

 

 

Heidrun i april 
 

Årets første utflukt måtte vi dessverre avlyse grunnet for lite påmeldinger. Vi hadde 13 
påmeldinger og Heidrun krevde at vi var minst 18 personer. Vi vil forsøke å sette Heidrun på 
programmet senere. 
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Digitalt Årsmøte på Teams i april  

Årsmøtet ble gjennomført på Teams 24. april med 7 medlemmer tilstede. Marit Evanger kom 
inn i styret som ny, og overtok etter Ellen Thoen. Det ble gjenvalg på Jan Erik, Kerstin og Hilde, 
og Åste var ikke på valg 

Klippfisktur til Møre og Romsdal i juni 

Årets lengste utflukt gikk til Møre og Romsdal. Etter noen sykdomsforfall var det 7 deltakere på 
turen. På denne turen var vi innom Tingvoll Ost på omvisning og lunsj, og vi spiste klippfisk i 
rosenes by Molde den første dagen. Så gikk turen ut til Ona fyr der vi hadde leid en båt med 
skipper og fikk prøve havfiske. Vi bodde på Onabrygga og lagde selv måltider av fangsten. På 
hjemturen var vi innom Bud, Atlanterhavsveien og Kristiansund. I klippfiskbyen spiste vi nok en 
gang klippfisk og fikk omvisning på Klippfiskmuseet. Mer om turen ligger på nettsidene våre. 

 

Terra Madre Norden og Terra Madre Torino i september 

Tidlig i september gikk Terra Madre Norden av stabelen i Stockholm. Der var Faste Grøt tilstede. 

I slutten av september, representerte Kerstin Ulrich og Marit Evanger oss på Terra Madre i Torino 
i Italia. Tema for konferansen er «Regeneration». Pandemien har forandret mye av måten vi 
lever på og relasjoner mellom mennesker. 
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Røroskål på Kaffestuggu i oktober  

I oktober var vi samlet på Kaffestuggu for å få servert den tradisjonelle retten Røroskål. Vi så 
filmen «Bergmannens Bergstad», med kommentar av Olav Kvikne, produsert på slutten av 
femtitallet, og fikk et kort foredrag om noen historiske fakta om Røroskål, før maten ble servert. 
Det var 18 personer til bords. 

 

Rakfisklaget 2022 ble avholdt i november 

På årets tradisjonelle rakfisklag ble det servert rekordmange rakfisk typer; hele 15 ulike slag. Og 
årets ‘wild card’ var rakfisk mousse – spennende og godt. Mer info på nettsiden. 
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European Region of Gastronomi 2022 

Vi ble godkjente og med i ERG i forbindelse med utvelgelsen av europeisk region av 
gastronomi 2022, i klassen HOST. Arrangementene våre kan synliggjøres på felles nettsider. Vi 
kan ikke se å ha fått noen synlig effekt av at vi var med. 

 

Styrets arbeid og medlemsvekst  

Styret har gjennomført 6 styremøter i 2022. Ved årets utløp hadde Slow Food Røros 22 
medlemmer, som er 1 færre enn året før. Medlemstallet er relativt stabilt, men vi har flere 
som deltar på arrangementene våre som velger å ikke være medlem. 

Styret er godt fornøyd med et innholdsrikt og aktivt år. 

Det jobbes fortsatt 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.  

Slow Food in Nordic Countries arrangerte Terra Madre Nordic I Stockholm I september, der 
Faste Grøt deltok I en av konkurransene med flatbrød fra Haltdalen. Faste Grøt ble også valgt 
inn i styret i Slow Food Norden etter eget ønske, og vår Convivia har nå med to i Nordens 
styre. Slow Food Norden har lansert en ny nettside https://slowfoodnordic.com/ der man kan 
lese om det nordiske arbeidet. 

 

Økonomi 

Slow Food Røros har en god egenkapital. I 2022 hadde vi et underskudd på kr. 7456,57. Dette 
både fordi styret hadde kalkulert med å dekke noen felles kostnader av oppspart egenkapital. 

I tillegg er ikke medlemskontingenten for 2022 kommer inn fra Slow Food International, og 
den blir da med i 2023 regnskapet.  
 

For styret 

Røros 5.mars 2022 

Hilde Bergebakken, Jan Erik Øvergård, Kerstin Ulrich, Åste Øverby og Marit Evanger 

https://slowfoodnordic.com/


Slow Food Røros - regnskap 2022

Inntekter Utgifter

Administrasjon/styret

Domeneavgift slowfoodroros 909,00kr            

Norsk Tipping 1 359,05kr       

Innkjøp varmeplater 1 135,00kr        

Reisetilskudd Terra Madre Torino:

Kerstin 2 000,00kr        

Marit 2 000,00kr        

Aktiviteter

Surpølsekurs 9 500,00kr       5 573,82kr        

Rørosmeieriet/Galåvolden 5 890,00kr       7 117,35kr        

Klippfisktur til Nordvestlandet 23 595,00kr     28 302,91kr      

Rakfisklaget 11.11 9 773,00kr       10 192,33kr      

Bank/finans

Gebyrer 354,00kr            

Kreditrente 10,79kr             

Summert 50 127,84kr     57 584,41kr      

Resultat 7 456,57-kr       

Balanse
Saldo bank 31.12.2022 52 222,78kr     

Sum eiendeler 52 222,78kr     

Egenkapital pr. 31.12.21 59 679,35kr     

Resultat 7 456,57-kr       

Egenkapital pr. 31.12.22 52 222,78kr     

Røros 24. mars 2023

Jan Erik Øvergård





SlowFood Røros’ årsmøte 2023 - valgkomitéens innstilling til valg av tillitsvalgte 

 

Styret: 

Hilde Bergebakken  gjenvalg som leder til 2025 

Marit Evanger   gjenvalg til 2025 

Åste Øverby   gjenvalg til 

Kerstin Ulrich   ikke på valg 

Jan Erik Øvergård  ikke på valg 

 

Revisor: 

Erling Mjelva   gjenvalg til 2024 

 

Valgkomite: 

Wiktor Hagan (leder)  gjenvalg til 2024 

Bente Kristiansen  gjenvalg til 2024 

 

 

 

Røros 21.02.2023 

Bente Kristiansen og Wiktor Hagan 
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