
Svampkonsulenternas Riksförbund 

Styrelsemöte via Skype 
Protokoll nr 5 
Datum: 2020-03-23 
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE)                 
Helena Lindgren(HL), Ulla Hodges(UH), Evy Andreasson (EA).                                                                     

1.  Mötets öppnande 
     Ordförande NB öppnade mötet   
2. Närvarande                                                                                                                                                                         
     se ovan                                                                                                                                            
3. Mötessekreterare och protokolljusterare 
     EA valdes till sekreterare och NB till protokolljusterare. 
4.  Dagordningen 
     Lästes upp och godkändes. 
5.  Föregående protokoll 
     Protokoll  nr 3 och 4, godkändes och lades till handlingarna. 
6.  Mötesfrågor  
      • Fortbildnings/årsmöteshelgen 21-23 feb 2020 
         Vi diskuterade vad som var bra och mindre bra under helgen, ev byte av plats och lokal. 
      • Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer. 
         Efter vår diskussion arbetar KK ut ett förslag som tas upp på nästa styrelsemöte 27/4.             
      • Bildande av ett etiskt råd 
         Styrelsen beslutade att ge Lise-Lotte Bremer i uppdrag att bilda ett etiskt råd och vara   
         sammankallande.                                                                                                                                       
      • Ekonomi 
         Vår ekonomi är fortsatt god 313.136:94 kr finns på vårt pg och 25.285:09 kr på sparkontot.  

• Webben 
    LE ska rensa allt som inte är aktuellt, kollar länkar ev lägga till någon ny. Byta lösenord. Ev. nytt 
    innehåll och större förändringar stäms av med NB. 

      • Riksträffen 2020 
         Arbetsgruppen för riksträffen fortsätter sitt planeringsarbete dock lite ovisst hur det blir med    
         tanke på coronaviruset. Osäkerhet vad som gäller med bokning/avbokning m.m.  
7.  Övriga frågor 
     • Vårt fysiska möte  
         Under rådande förhållanden med coronaviruset är det svårt att veta om det ens går att   
         genomföra under sommaren, ev läggs det på riksträffen i oktober. Frågan tas upp på nästa      
         möte.                                                                                                                                                              
     • Stockholms glasbruk   
        Vi har fått en förfrågan om vi är intresserade av deras svampar i glas till försäljning m.m. KK tar   
        kontakt och får lite mer info. 
     • Namnskyltar 
        Styrelsen beslutade beställa nya namnskyltar till de som fått felaktiga. LE och HL kollar upp ev    
        ny leverantör, pris m.m. 
     • SKR 30 år 
       Beställa små tygmärken, ev reflexvästar UH kollar pris m.m. 
8. Nästa möte  27/4 via Skype kl 18.00  
9. Mötet avslutades.                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                      
Vid protokollet                                                                            Justeras 
 

Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 


