Svampkonsulenternas Riksförbund
Protokoll nr 2
Datum: 2022-01-17
Närvarande: Niclas Bergius (NB), Karin Kellström (KK), Marie Riskilä (MR), Lotta Ekberg (LE), Tor
von Eichwald(TvE), 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 14 godkändes och lades till handlingarna.
6. Mötesfrågor
• Ekonomi
På PG den 17 januari finns 306.875:49 kr och på sparkontot 21.285:09 kr.
Den 17 januari är vi 151 betalande medlemmar och 5 hedersmedlemmar.
Sista inbetalningsdatum för tidigare medlemmar är 31/1 för 2022.
• Webben
LE har lagt ut info om digitalt årsmöte på vår webb och Facebook.
• Årsmöte 2022
LE kommer att kontakta vår webbsupport Karin Olsson för en förfrågan till henne
om hon även i år kan hjälpa till med det tekniska vid vårt digitala årsmöte via
Zoom. Tanken är att det i år ska vara någon form av fortbildning/föreläsare i
samband med årsmötet. Styrelsen diskuterade olika kriterier för hedersmedlem
och årets svampkonsulent.
• Riksträffen 2022
HL informerade om arbetet kring riksträffen 2022.
• Erbjudande om samverkan från SMF (Svampens dag)
NB informerade tillsammans med TvE om SMFs förslag om samverkan på
svampensdag men också om en ev. kurssamverkan tillsammans med SMF.
Styrelsen diskuterade runt infon och var eniga om att någon kurssamverkan inte
var aktuell då vi inte har någon kursverksamhet i förbundets namn.
NB förmedlar styrelsens åsikt vid nästa möte med SMF.
• Annonspriser i Sporaden
LEs tid har inte räckt till för att jobba med frågan från förra mötet. LE skickar ut samlad
info från redaktionen till styrelsen frågan tas åter upp på nästa möte. Planerat är en
höjning av annonspriserna till Sporaden nr 2.
• Arvode redaktörer
Styrelsen beslutade om ett arvode till redaktörerna Lena Gustavsson och Petra Wikström på
10.000 kr exkl. moms /nr av Sporaden som de fritt fördelar mellan sig. NB skickar beslutet till
Lena Gustavsson.
• Etiska rådet
Styrelsen beslutade att det etiska rådet får vara vilande tillsvidare.
7. Övriga frågor
8. Nästa möte
Den 7 februari kl. 18.00 via Team.
9. Mötets avslutande
Vid protokollet

Justeras

Evy Andreasson

Niclas Bergius

