
 
 
Svampkonsulenternas Riksförbund                                                                                   
Protokoll nr 15 
Datum: 2020-11-23 
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 
     Protokoll nr 13 och 14 godkändes och lades till handlingarna.  
6. Mötesfrågor 
           • Ekonomi                                                                                                                                                                     

  På PG finns 302.869:00 kr och sparkontot 21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal 307 st. 
           • Webben                                                                                                                                                              
              LE har uppdaterat info om konsulent utbildningen, omtalat att motioner ska vara styrelsen tillhanda   
              10 v före årsmöte samt uppmanat att föreslå personer till årets svampkonsulent.  
           • Tygmärken 
              UH har fått leverans av de små tygmärkena. Märkena har en baksida med klister som gör det möjligt   
              att stryka fast på underlaget. Priset 50 kr +porto. Bild och info på stora och små tygmärken samt pins   
              läggs ut på interna webbsidan.   
           • Konsulentbrickan  
              HL tog fram ett förslag på en oval bricka i metall med magnetfäste tyvärr kursade företaget. LE tog   
              över och kontaktade det företag som vi har beställt konsulentbrickorna av tidigare, företaget ska   
              komma med ett förslag på en oval plastbricka med magnetfäste. HL övertar fortsatt kontakt med   
              företaget.           
           • Årsmötet 
               Inför årsmötet har NB varit i kontakt med Mikael Folke och valberedningen, NB fortsätter arbeta med   
               att ta framförslag/ underlag för den tekniska lösningen för ett digitalt årsmöte. LE undersöker också    
               olika lösningar på plattformar inför mötet. Styrelsen diskuterade årsmötets upplägg, ev föredrag,   
               föredragshållare, giftinfo m.m.  
           •  Riksträffen 2021 
               LE har varit i kontakt med ett antal personer som kan tänka sig att arbeta med Riksträffen 2021 i   
               Stockholm men tyvärr ingen som vill vara sammankallande. LE kontaktar regionombudet                 
               Cecilia Hultqvist.  
7. Övriga frågor   
           • Pelles glänta 
              SKR kommer att starta en insamling till förmån för Naturarvet i Pelle Holmbergs och Hans Marklunds   
              namn valfri gåva sätts in på PG 48 67 55-2 all info läggs ut på Webben, Facebook, interna sidor,      
              Svamp-klapp och i Sporaden.  
           • Projektarbete 
              LE har efterlyst projektarbeten från våra nyutbildade konsulenter för att kunna lägga ut på vår interna   
              Webbsida, intresset har varit svalt. 
8. Nästa möte                                                                                                                                                                                                   
               Den 14 December kl 18.00  via Skype 
9. Mötets avslutande 
 
             Vid protokollet                                                                            Justeras 
 
 
              Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 
 


