Svampkonsulenternas Riksförbund
Protokoll nr 12

Datum: 2020-09-21
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE), Ulla Hodges (UH)
Helena Lindgren (HL), 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
• Utdelning av Recept-Sporaden
KK vill ha en ny redovisning i listform av hur många Recept-Sporaden som är utlämnade för att veta hur
många som finns kvar. Samordnarna för utdelning kontaktas.
• Ekonomi
På PG finns 304.079:00 kr och sparkontot 21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal 301st.
• Webben
LE har bytt och satt in lite nya bilder. Många är aktiva med kurser och vandringar m.m. kalendern fylls
ständigt på med nya arrangemang. Sätter man start tid och slut tid av arrangemang så plockas det bort
automatiskt i kalendern . LE tog upp om att medlemslistan på webben skulle kunna utformas
annorlunda. Frågan kommer att tas upp till diskussion på årsmötet.
• Namnskyltar till nya konsulenter
LE tog upp frågan om de ny utexaminerade konsulenterna kunde få sin namnbricka direkt vid
godkänt prov, förutsatt att de är medlemmar i förbundet. Dubbningen vid årsmötet skall kvarstå.
Frågan tas till årsmötet.
Namnskyltar till de nyutbildade konsulenterna kommer att beställas alldeles strax och då finns det
också möjlighet för de som på något vis mist sin namnskylt även kunna beställa och köpa en ny.
Info om detta läggs ut på interna Facebook och medlemswebben.
• Fysiskt styrelsemöte
Under rådande omständigheter med pandemin avvaktar vi med möte ev. kommer styrelsen ha möte i
samband med årsmötet. Frågan om hur vi ska arrangera årsmötet kommer att tas upp på nästa möte.
• Fler och mindre regioner
Önskemålet om att dela regionerna till fler och mindre regioner och om det är genomförbart.
Det kommer att tas upp till diskussion på årsmötet.
• 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.
Kommer att tas upp på årsmötet.
• Riksträffen 2020/regionala träffar
Har anordnats i Vemdalen och det har varit en träff i Malmköping.
7. Övriga frågor
• Stereolupp
NB tillfrågade Rut Folke om stereoluppen kunde vara till användning i utbildningen av nya konsulenter
RF tog tacksamt emot den för ändamålet.
• Gåvokonto
KK meddelade att det är möjligt att skapa ett bokförings konto för gåvor. Styrelsen beslutade om att
be KK att starta ett gåvokonto.
8. Nästa möte
Den 26 Oktober kl 18.00 via Skype
9. Mötets avslutande

Vid protokollet
Evy Andreasson

Justeras
Niclas Bergius

