
Svampkonsulenternas Riksförbund                                                                                   
Protokoll nr 11 
Datum: 2020-08-31 
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE), Ulla Hodges (UH)                                                                   
Helena Lindgren (HL), Evy Andreasson (EA).  
Förhindrade:    
 
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 
           •  Utdelning av Recept-Sporaden                                                                                                                                                                
               Många vill ha fler nr utav Recept-Sporaden. Förbundet har ca 3000 kvar vi har satt   
               ett max tak på 50 ex /person var och en betalar porto för försändelsen. Mer info kommer på hemsidan.                                                                                                                                                             
           • Ekonomi                                                                                                                                                                     

  På PG finns 307.020:03 kr och sparkontot  21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal 297st. 
           • Webben                                                                                                                                                              
               LE har uppdaterat giftinformationen på webben, rensat i kalendern. LE tog upp om nya matrecept på     
               Webben men det arbetet tar tid och hur det ska göras ev kan HL hjälpa till vi tar upp på nästa möte. 
           •  Kalendariet                                                                                                                                                                          
               LE har rensat bort och uppdaterat kalendariet. 
           • Kommunikationsstrategi                                                                                                                                           

  Kommer att tas upp på vårt fysiska möte. 
           •  Medialista 
                En förfrågan från Li Dimberg om det på webben kunde skapas ett ”pressrum” där man som konsulent        
                kan meddela sig aktiv för mediala uppdrag av olika art, och på ett enkelt sätt hänvisa pressen till.   
                Listan som PDF med årlig uppdatering inför ny säsong. LE kollar om Li kan och vill vara ansvarig för en     
                medialista. 
           •  Mindre regioner 
               Önskemål om att dela regionerna till fler och mindre regioner. Styrelsen ser om det finns möjlighet och   
               underlag att göra fler indelningar till nästa möte då frågan åter tas upp.                                                            
           •  Riksträffen 2020                                                                                                                                                               

  Elisabeth Bååt och Carin Sjelin ordnar en regional träff i Vemdalen. Region Öst har träff i Malmköping. 
7. Övriga frågor   
           • Hedrande av Pelle Holmberg                                                                                                                                         

  UH informerade om problemen med att starta en minnessida via Naturarvet. Förslagsvis att förbundet    
  har ett insamlingskonto för gåvor som sedan förmedlas till Naturarvet. KK ser om det är möjligt att ha   
  ett bokförings konto för gåvor.    

           •  Stereolupp    
               SKR har en stereolupp som lånas ut till medlemmar. Det är svårt att veta vem som lånat, hur/var den    
               förvaras, och hur den ska distribueras. Många vet inte om att den finns. Det kom en förfrågan från Tor   
               von Eichwald om han kan använda den i sin kursverksamhet. Styrelsen vill först kolla med Rut Folke   
               om det är något hon har användning för i konsulentutbildningen. NB frågar Rut.  
                                                                                                                                                              
8. Nästa möte                                                                                                                                                                                                   
               Den 21 September kl 18.00  via Skype 
9. Mötets avslutande 
 
             Vid protokollet                                                                            Justeras 
 
 
              Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 


