Svampkonsulenternas Riksförbund
Styrelsemöte via Skype
Protokoll nr 7
Datum: 2020-04-27
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
Godkändes och lades till handlingarna.
6. Mötesfrågor
• Film om svamp
Vi har fått en förfrågan från National Geographpic som planerar att göra en film om Sverige och svamp och
behöver kontaktpersoner som kan delta i projektet. LE gör ett utskick till styrelsen på tänkbara
kontaktpersoner och efter en intresseförfrågan kontaktar hon filmassistenten.
• Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer.
LE har omarbetat KKs förslag och mailar ut till nästa möte 18/5.
• Riktlinjer etiskt råd
Lise-Lotte Bremer har skickat en uppdragsbeskrivning och ett förslag på rådets sammansättning
styrelsen diskuterade och kom fram till att utöka rådets sammansättning med förslagsvis 2
nyutbildade konsulenter. Niclas kontaktar Lise-Lott och framför våra synpunkter.
• Broderat tygmärke med logotype
Styrelsens beslut som ansvariga, att det är de som beställer produkter med SKRs logga. HL känner till en
konsulent med eget företagande inom branschen.
• Receptsporaden
I år har vi från Kungliga Patriotiska Sällskapet sökt och fått ett utökat bidrag 50 000 kr till
tryckning av Sporaden samt receptnumret som är tänkt att vara en stor upplaga.
• Medlemskap för nya konsulenter
Erbjuda de elever som går konsulentutbildningen medlemskap i SKR 2020+2021 för 330 kr med
början som stödmedlem under utbildningstiden.
• Ekonomi
Vår ekonomi är fortsatt god 298 539:19 kr finns på vårt pg och 21 285:09 kr på sparkontot.
Vi har 280 medlemmar totalt.
• Webben
LE har haft kontakt med vår webbkonsult och redogjorde för vad som behöver åtgärdas för att
få vår hemsida att vara mer lättläst i mobil och läsplatta. Styrelsen beslutade att ta den
merkostnad som åtgärden kräver ca 2000kr.
• Riksträffen 2020
Med tanke på coronaviruset är det ovisst om det kommer att gå att genomföra, hur många som
kan/vågar komma till träffen. Styrelsen undersöker om vi kan lägga riksträffen senare och på
annan plats. Vi kommer att lägga ut på de interna sidorna en förfrågan om hur många som är
intresserade av att komma.
7. Övriga frågor
• Magnetmärke
HL tog upp frågan om namnbrickorna kunde ha magnetplatta istället för nål, HL kollar och
återkommer.
8. Nästa möte 18/5 via Skype kl 18.00
9. Mötet avslutades.
Vid protokollet
Evy Andreasson

Justeras
Niclas Bergius

