Svampkonsulenternas Riksförbund
Protokoll nr 8
Datum: 2020-05-18
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. Dagordning
Lästes upp och godkändes.
5. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
6. Mötesfrågor
• Riktlinjer etiskt råd
Etiska rådet är underställt SKRs styrelse. Rådets representanter, antal och sammansättning ses över
vid varje årsmöteshelg.
• Broderat märke med logotypen.
UH håller på att undersöka kostnad för ett litet broderat tygmärke, har kontakt med några mindre
företag.
• Borgens - stenmurkla
Styrelsen blev uppmärksammad på ett inlägg via Facebook om stenmurklan.
Konservfabriken Borgen på Öland har gjort ett upprop ”Rädda murklan” om stenmurklan
som matsvamp och menar att stenmurklan med rätt behandling är ofarlig att äta.
LE kommer att ta kontakt med företaget för en dialog, kanske kan vi genom samverkan få dem att
ändra sortimentet och i stället lansera någon annan svamp.
• Ekonomi
Fortsatt god ekonomi 296 469:19 kr på BG och 21 285:09 kr på sparkontot. 50 000 kr är på väg från
Kungliga Patriotiska Sällskapet. Totalt medlemsantal 290 st.
• Webben
LE redogjorde för vilka förändringar som är gjorda och fortsätter arbeta med förbättringar.
• Riksträffen 2020
LE redogjorde för enkäten från Facebook om deltagande på riksträffen 2020 pga. coronapandemin.
Vi fick in ca 130 svar varav 50 st var ovisst deltagande, ca 20 st kommer om läget är stabilt och ca 30
vet ej, några som inte kommer alls och någon kunde tänka sig annat datum. Vi diskuterade också om
det går att göra riksträffen på annat enklare sätt. NB kontaktar Lise-Lotte Bremer angående en
arbetsgrupp till en ev. riksträff i förenklat utförande.
7.Övriga frågor
KK föreslog att göra ett minnesblad i samband med Pelle Holmbergs bortgång om någon vill skänka
gåvor till SKR.
Styrelsen beslutade att i samband med Pelle Holmbergs bortgång ge en gåva på 2 000 kr till någon
passande minnesfond.
NB har fått en förfrågan från SMF Sveriges Mykologiska Förening om vi kunde göra någon form av
samarbetsprojekt för att locka ut folk i naturen och framför allt plocka svamp.
NB kontaktar SMF för mer info.
HL fortsätter att ta fram förslag på en magnetskylt med namn.
8.Nästa möte
8 juni kl 18.00 via Skype.
9. Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Evy Andreasson

Niclas Bergius

