
 
 

 
Verksamhetsberättelse 2021 

 
 

Styrelsen 
Styrelsen för Svampkonsulenternas Riksförbund, SKR, bestod av Niclas Bergius 
ordförande, Lotta Ekberg vice ordförande/webben, Evy Andreasson sekreterare, 
Karin Kellström kassör, Marie Riskilä ledamot, Helena Lindgren ledamot och Tor von 
Eichwald ledamot. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 14 protokollförda möten, varav en 
fysisk träff – denna hölls i samband med Riksträffen på Wiks slott. Övriga möten har 
varit via Skype/Teams. Närvaron har varit god. 
 
Medlemmar 
Året 2021 har förbundet haft 305 medlemmar, varav 5 hedersmedlemmar. 
 
Ekonomi 
Kassören rapporterar att föreningens ekonomi är stabil och under kontroll, se vidare 
den ekonomiska rapporten. Medlemsavgiften 2021 var 330 kr.  
 
Årsmöte och fortbildning 
Digitalt årsmöte hölls den 28 februari 2021. Endast årsmöte hölls detta år, 
fortbildningsdelen utgick. 
 
Till ordförande omvaldes Niclas Bergius för ytterligare 1 år.  
Övriga nya styrelseledamöter: Tor von Eichwald. 
 
Årets svampkonsulent 
Theresia Lückner. 
 
Riksträff 
Glädjande nog kunde en fysisk riksträff av klassiskt snitt genomföras. 
Träffen i fråga hölls på Wiks slott den 24–26 september 2021 med ett 60-tal 
deltagare. Svamptillgången var någorlunda och evenemanget var mycket lyckat och 
uppskattat. 
 
Bland titlarna hos föreläsarna kan bland annat nämnas: ”Giftsvampar och nya rön” 
samt ”svampmackeindex”.   
 
Ansvarig för riksträffen var region Öst. Arbetsgrupp: Lena Gustavsson, Åsa Jern, 
Kajsa Raab. 



Svampkonsulent.se 
 
Webbens utseende har finjusterats och menystrukturen har setts över. Ny sida för  
press och media är tillagd. Startsidorna för extern respektive medlem har gjorts om  
till kategorisidor för att bli trevligare, få plats med fler puffar och arkivera bättre.  
Evenemangskalendern aktiverades under högsäsong, augusti–oktober, med fåtal  
aktiviteter resten av året. Två avstämningar angående säkerhet och funktionalitet har 
gjorts med vår webbsupport KoBoToLo. Eftersom tillägget för recept inte längre  
uppdateras av WordPress och skapade instabilitet har det tagits bort. Innehållet är  
sparat och ligger som pdf-fil på interna sidan.  
Webbansvarig: Lotta Ekberg. 
 
Facebook  
SKRs externa Facebooksida har publicerat 6 inlägg under 2021. Sidan har fått 196  
nya följare, från 347 följare den 1 januari till 543 följare den 31 december 2020. Det  
inlägg som fick mest uppmärksamhet/spridning var ”Omvärderade svampar”. Vi får  
även en del meddelanden i inkorgen om allt från svampfrågor till medlemsfrågor.  
Ingen aktiv moderator 2021. Administratör: Lotta Ekberg.  
 
Svampkonsulenternas interna Facebooksida har gått från 150 till 160 följare under  
året. Drygt 110 medlemmar har interagerat på sidan någon gång under året.  
Administratör: Lotta Ekberg. 
 
Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsstrategin från 2015 har uppdaterats och ligger nu uppe under  
styrande dokument. Den visar att vi i dagsläget saknar personliga resurser på några  
områden för att utföra ett tillfredsställande jobb i våra befintliga kanaler.  
Grupp 2021: Elisabeth Bååth, Lotta Ekberg, Lena Gustavsson, Petra Wikström. 
 
Sporaden 
Dicte Helmersson, Marianne Nilsson och Edward Kapusta överlämnade under året 
redaktörskapet för medlemstidningen Sporaden till Lena Gustavsson och Petra 
Wikström. Sporaden har utkommit med fyra nummer under året. Niclas Bergius har 
varit ansvarig utgivare.  
 
Kungliga Patriotiska Sällskapet gav även detta år ett generöst bidrag till 
tryckkostnader för Sporaden. 
 
Utbildning 
Situationen kring covid-19 har gjort aktiviteten här låg. 
 
Rapport från regionombuden 
Samtliga regioners aktiviteter har varit tydligt påverkade av covid-19. 
 
Region Syd 
Löpande verksamhet som genomförts så gott det kunnat under rådande 
omständigheter.  
 
Louise Nevander, regionombud för Region Syd  
 



Region Öst 
Har fått en del förfrågningar från företag och privatpersoner, allt har lagts ut i 
gruppen för Svampkonsulenter öst eller hänvisats direkt till svampkonsulent i 
respektive stad. Det har varit ganska många förfrågningar under svampsäsongen men 
också under andra tider under året har förfrågningar/svampfrågor kommit. 

En hel del personer har skickat bilder med frågor om svamp och flera pågående 
förgiftningsärenden har inkommit (dessa har hänvisats vidare). 

Region Öst ansvarade även för riksträffen på Wiks slott den 24–26 september.  
 
Johanna Hellberg, regionombud för Region Öst 
 
Region Väst 
En guidning kring bombmurkla genomfördes under våren. 
 
Theresia Lückner, regionombud för Region Väst 
 
Region Mitt 
Har genomfört en del guidningar för bland annat personalgrupper, både från 
kommun och kyrka. Även uppdrag från Naturskyddsföreningen har hunnits med. 
Bland spännande svampfynd under året kan nämnas:  Storporig brandticka, 
brandtaggsvamp och vit taggsvamp. 
 
Carin Sjelin, regionombud för Region Mitt 
 
Region Norr 
Har genomfört regional träff i Vindeln med cirka 25 deltagare, denna träff hade en 
fältdel med rätt god svamptillgång. 
 
Under hölls en digital kurs på engelska med ett knappt tiotal deltagare. Programmet 
var blandat med allt från ren svampkunskap till folklore. Mötet blev uppmärksammat 
med en större bildartikel i den nordamerikanska tidningen Fungi magazine under 
december 2021. 
 
Per-Axel Karlsson, Piteå, regionombud för Region Norr 
 
 
 


