
Svampkonsulenternas Riksförbund                                                                                   

Protokoll nr 9 
Datum: 2020-06-08 
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE),                                         
Ulla Hodges (UH), Evy Andreasson (EA).  
Förhindrade:    
Helena Lindgren(HL)   
      
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 
           • Upplaga Receptsporaden                                                                                                                                       
              Vi kommer att trycka upp 5000 Recept-Sporaden och distribuera ett antal direkt från tryckeriet till   
              medlemmarna. Ytterligare exemplar kan sedan beställas, upp till ca 13 ex utan kostnad eller upp till en   
              portogräns (Antalet beror på tidningens vikt).  
           • Broderat märke med logotypen.                                                                                                               

  UH har kontaktat ett företag som gör broderade tygmärken och beställer 100 st till en   
  kostnad av 4000kr inkluderat framtagande av brodyrkort och startavgift. Företaget har också   
  möjlighet att brodera på t.ex. kepsar m.m. om intresse finns. 

           • Ekonomi                                                                                                                                                                     
   På PG finns 345.004:19 kr och sparkontot  21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal på 291st. 

           • Webben                                                                                                                                                              
   LE har rensat i länkar och lagt till nya. Giftinformationen kommer också att  
   uppgraderas LE och Rut Folke hjälps åt med det arbetet. 

           • Kommunikationsstrategi                                                                                                                                           
   Senast uppdaterad 2016 kommer att tittas över ev uppgraderas under hösten. Vårt   
   kalendarier är ganska tomt och kunde utnyttjats mera LE kommer aktivt att jobba för att få   
   flera att lägga in kurser m.m.  

           • Hedrande av Pelle H                                                                                                                                         
  Vi beslutade att undersöka om det går att starta en minnessida där medlemmar och andra   
  svampintresserade kan sätta in pengar för att hedra Pelle Holmbergs minne. UH undersöker vilka   
  möjligheter som finns, info kommer i Sporaden och på webben. 

           • Riksträffen 2020                                                                                                                                                               
   Det blir Ingen central Riksträff i år p.g.a. av pandemin. Vi diskuterade om ev regionerna ville/kunde ordna   
   mindre träffar så kunde det vara ett alternativ. NB kontaktar de olika regionsombuden för deras åsikter.  

7. Övriga frågor                                                                                                                                                                   
               UH tog upp frågan om ett fysiskt styrelsemöte till hösten och hur vi ställer oss till det   
               frågan tas åter upp på nästa möte. 
8. Nästa möte                                                                                                                                                                                                   
               Den 6 Juli kl 18.00 via Skype 
9. Mötets avslutande 
 
             Vid protokollet                                                                            Justeras 
 

 

             Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 


