Svampkonsulenternas Riksförbund
Protokoll nr 10

Datum: 2020-07-06
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE),
Helena Lindgren (HL), Evy Andreasson (EA).
Förhindrade:
Ulla Hodges (UH) anslöt senare under mötet, under punkten Pelle Holmbergs hedrande.
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
• Recept-Sporaden
Recept-Sporaden är beräknad att komma ut 10 juli, ett nr på nästan 40 sidor. Till ombuden som ska ha
ett större lager distribueras de med Schenker mellan 13-17 juli.
• Broderat märke med logotypen.
Frågan bordlades tills UH anslöt. UH har beställt 100st broderade märken vilka tillverkas snarast och
kommer att finnas hos UH.
• Ekonomi
På PG finns 345.334:19 kr och sparkontot 21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal på 291st.
• Webben
LE har fått underlag från Rut Folke för uppdatering av giftinformationen på webben.
• Kalendariet
Kalendariet har kommit igång och ett flertal kurser har lagts in. LE påminde om att vi lägger
In de aktiviteter som anordnas. LE uppmärksammade oss på att lägga ut kurser på
Facebook/Svampklapp där det går att dela och vi når ett större antal personer som är intresserade.
• Kommunikationsstrategi
Kommer att tas upp på vårt fysiska möte under hösten.
• Hedrande av Pelle H
UH informerade om problemen med att starta en minnessida via Naturarvet. UH och LE hjälps åt att
lösa problemet. Möjligen kan det läggas på vår egen sida.
• Riksträffen 2020 /Regionala träffar
NB har haft kontakt med regionsombuden om lokala träffar, responsen var låg. Vi diskuterade om
föreningen kunde hjälpa till med ett bidrag till de som ordnar någon träff och vi beslutade att 150 kr
/person i bidrag till dessa att användas på lämpligt sätt. LE lägger ut info på webben och Facebook.
• Fysiskt möte
Tas upp på nästa möte
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
Den 31 Augusti kl 18.30 via Skype
9. Mötets avslutande

Vid protokollet

Evy Andreasson

Justeras

Niclas Bergius

