Kallelse till årsmöte & fortbildningsträff
lördag 26 – söndag 27 februari 2022
Programmet är preliminärt. Årsmöteshandlingarna och eventuella
ändringar i programmet läggs upp på de interna sidorna på vår webbplats
svampkonsulent.se under januari/februari. Information meddelas även via
vår interna Facebookgrupp.
Plats för träffen
Quality Hotell Winn Haninge, som ligger intill Handen Centrum.
Adress: Rudsjöterrassen 3A, 136 40 Handen.
Hotellets webbplats: https://www.winn.se/vara-hotell/quality-hotell-winn-haninge/
Till hotellet med kollektivtrafik:
Ta pendeltåget från Stockholms Centralstation till Handenterminalen i Haninge (tåget
går mot Tungelsta). Ta till höger när du kommer ut från pendeltågstationen. Hotellet
ligger cirka 150 m bort på höger sida.
Programpunkter i urval:
(OBS! start lördag kl. 10, avslutning söndag kl. 14)
- Värmland förser marknaden med högklassig matsvamp (Ola Hultman)
- Tuvskivlingar (Henrik Sundberg)
- Lite nytt kring svamp (Anders Dahlberg)
- Smått men kanske inte så gott i svamparnas värld (Henrik Sundberg)
- Mitt år som Årets svampkonsulent (Theresia Lückner)
- Giftinformation svampåret 2021 (Rut Folke)
- Regionombudsval, lotteri, Årets svampkonsulent, riksträffen 2022 m.m
Årsmöte lördag 26/2 kl. 13.00
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justerare, som med ordförande ska justera protokollet. Justerarna är ocks??
rösträknare.
4. Beslut om mötets behöriga utlysande
5. Beslut om dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen och valberedningen
12. Val av styrelseledamöter och eventuella fyllnadsval
13. Val av 2 revisorer och minst 1 revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
16. Beslut om ersättning till styrelse, revisorer eller annan uppdragstagare i förbundet
17. Ärenden i kallelsen, som av styrelsen väckts till årsmötet, eller som ingetts av medlem
senast tio veckor före årsmötet
18. Årsmötets avslutning

Anmälan och bokning senast fredagen 21 januari 2022
1. Anmäl dig till årsmötet och fortbildningshelgen genom att betala 450 konor till
Svampkonsulenternas Riksförbund, plusgiro 486755-2, senast 21 januari.
2. Boka mat (se priser nedan) via mejl (OBS! endast via mejl!) till vår kassör Karin
Kellström på mejladressen: carum.carvi44@rodhus.se senast 21 januari. Förbundet har
förhandlat fram ett bra paketpris för måltiderna – ett krav från hotellet är att alla
deltagare köper komplett matpaket för helgen. Du kan alltså inte utesluta någon måltid
eller avstå matpaketet. Och hotellet vill att alla bokningar sker via förbundet, så sköt all
anmälan via mejladressen ovan.
Paketpris för måltiderna: 745 kr
Lördag: lunchbuffé inkl. bordsvatten och kaffe; frukt, kaffe, mjukglass och popcorn under
dagen; middagsbuffé. Söndag: lunchbuffé inkl. bordsvatten och kaffe; frukt, kaffe,
mjukglass och popcorn under dagen.
Logi: Efter dialog med Quality Hotell Winn har vi kommit fram till att det blir mer
ekonomiskt fördelaktigt om var och bokar övernattning på egen hand. Denna del är helt
frikopplad från förbundet och det står dig fritt välja Quality Hotell Winn eller annan
övernattning.
OBS! Om du bara ska delta under årsmötesförhandlingen, kl. 13.00 på lördagen, finns
det möjlighet att boka endast middagsbuffén (325 kr) på lördagskvällen. Boka via
Karin Kellström och betala till Svampkonsulenternas Riksförbund, plusgiro 486755-2,
senast 21 januari.
Lotteri: Lotterivinster mottages med stor tacksamhet!
Frågor om bokning, årsmötet och fortbildningsträffen:
Kontakta Niclas Bergius, 070-239 39 13, niclas.bergius@yahoo.com
Välkommen!
Styrelsen för Svampkonsulenternas Riksförbund

