
Svampkonsulenternas Riksförbund                                                                                   
Protokoll nr 13 
Datum: 2020-10-26 
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE), Ulla Hodges (UH)                                                                   
Evy Andreasson (EA). 
Rut Folke (RF) deltog under mötespunkterna Svampkonsulentutbildningen i framtiden, Eventuell fortbildning 
för konsulenter, Gifthäftet, Etiska rådet och Konsulentbrickan.  
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 
           • Svampkonsulentutbildningen i framtiden 
              RF informerade om att konsulentutbildningen kommer att bli vartannat år alltså ingen    
              konsulentutbildning 2021 utan först 2022. Beroende på att Åsa folkhögskola har ny ledning och att de    
              gör en översyn av sin ekonomi och justerar kursutbudet som tyvärr innebar att Patriks och Alex    
              svamputbildning togs bort. Konsulentutbildningen blir kvar men genomförs tillsvidare vartannat år.  
           • Eventuell fortbildning för konsulenter  
              RF för en diskussion med Åsa folkhögskola om en 5 dagars sommarkurs med vidare/fortutbildning för    

  konsulenter med äldre utbildning, mer info kommer. De som gått konsulentutbildningen har nu formell   
  behörighet att ansöka till: Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi vid SLU, utan att ha gått   
  grundkursen. 

           • Gifthäftet 
              RF informerade om att hon har gjort en projektplan och håller på att revidera och uppdatera gifthäftet   
              med hjälp av Per-Axel Karlsson. RF återkopplar till styresen med kalkyl över tryckkostnader, bidrag m.m.  
           • Etiska rådet    
              RF informerade om att Lise-Lotte Bremer har lämnat gruppen av personliga skäl. RF är med men vill   
              gärna att någon annan är sammankallande och att det kommer med fler nyutbildade konsulenter.   
              Det kommer att tas upp på årsmötet. 
           • Konsulentbrickan 

           Helena Lindgren HL tog fram ett förslag från ett företag med en oval bricka men tyvärr så verkar inte   
              företaget finnas kvar. HL och LE försöker tillsammans få fram något förslag.   
              Frågan ligger vilande just nu. RF lämnade mötet. 
           • Ekonomi                                                                                                                                                                     

  På PG finns 304.499:00 kr och sparkontot  21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal 303st. 
           • Webben                                                                                                                                                              
               LE har gjort tillägg i kontaktlistan, rensat i texterna om utbildning och länkat det som går att länka.   
           • Fysiskt styrelsemöte                                                                                                                                            

  Under rådande omständigheter med pandemin avvaktar vi med möte.  
           • Frågor från Dicte 

  Kallelse/inbjudan till årsmötet 27-28 feb 2021 kommer i Sporaden nr4. Det kommer troligen att hållas   
  digitalt, mer info kommer att läggas ut på webben. I Sporaden nr 4 kommer också ett lösblad att   
  finnas, med  uppmaning att betala medlemsavgiften.  

           • Extra tryck av Receptsporaden 
               Finns ca 700 kvar. En intresseförfrågan kommer att tas upp på årsmötet. Vi tittar också på vad   
               tryckkostnaden kommer att gå på vid ev. extratryck.  
7. Övriga frågor   
           • Brodyrmärken 
               LE frågade om de små tygmärkena finns att köpa men UH har inte fått den leveransen ännu.                                                    
8. Nästa möte                                                                                                                                                                                                   
               Den 9 November kl 18.00  via Skype 
9. Mötets avslutande 
 
             Vid protokollet                                                                            Justeras 
 
 
              Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 


