
 
Svampkonsulenternas Riksförbund                                                                                   
 
 
Protokoll nr 16 
Datum: 2020-12-14 
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 15 godkändes och lades till handlingarna.  
6. Mötesfrågor 
           •  Ekonomi                                                                                                                                                                     

  På PG finns 295.826:00 kr och sparkontot 21.285:09 kr. Vi har ett medlemsantal 307 st. 
           •  Webben                                                                                                                                                              
              LE har haft kontakt med Karin Olsson, vår webb-support, för att kunna göra några justeringar på   
              kategori sidorna  en mindre kostnad tillkommer.  
           •  Tygmärken 
              UH har tagit emot beställningar både på små och stora tygmärken, pinsen är slut HL tar fram  
              prisuppgift till nästa möte för ny beställning.    
           • Konsulentbrickan  
              HL har tagit fram prisuppgift på ny oval konsulentbricka med magnet, företaget gör en skiss med SKRs   
              logotyp och typsnittsförslag på till tryck av namnen innan vi gör beställningen.                 
           •  Årsmötet 
               Inför årsmötet har NB varit i kontakt med Karin Olsson, vår webb-support, inför upplägg av det digitala  
               årsmötet och fler kontakter kommer att ske.                 
               Vår webb-pattform, klarar inte fler än 100 deltagare, vi kommer därför att ha någon form av anmälan   
               för deltagande till  årsmötet.  
           •  Riksträffen 2021 
               LE arbetar med att få någon som vill/kan vara sammankallande i gruppen. Vi ser positivt framåt och   
               hoppas på att det ska gå att genomföra vår riksträff 2021.   
7. Övriga frågor   
           •  Swish  
               LE tog upp frågan om vi ska ansluta oss till swish då flera medlemmar har efterfrågat detta. KK har   
               kollat kostnader för att anslutning m.m. Styrelsen beslutade att starta ett swishkonto för SKR.                
               KK tar kontakt med banken och startar swishkonto. 
           • Årets svampkonsulent 
              Styrelsen samtalade kring de förslag som för närvarande har inkommit till styrelsen. 
               
8. Nästa möte                                                                                                                                                                                                   
               Den 11 januari 2021 kl 18.00  via Skype.                                                                                                     
               Styrelsemöten kommer att hålls andra måndagen i månaden, vårens möten 8/2, 8/3, 12/4 och 10/5. 
      
   
9. Mötets avslutande 
 
             Vid protokollet                                                                            Justeras 
 
 
              Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 
 


