
Svampkonsulenternas Riksförbund                                                                                   
 
Protokoll nr 4 

Datum: 2022-02-07  
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 1, 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna.  
6. Mötesfrågor 
          •   Ekonomi                                                                                                                                                                     
               På PG den 7 februari finns 475.561:79 kr i denna summa ingår bidrag till Gifthäfftet med    

            135.000 kr och på sparkontot oförändrat 21.285:09 kr. Den 7 februari är vi totalt 252 medlemmar.  
          KK skickar ut påminnelser till de som inte har betalat årsavgift.  

          •   Webben   
               LE har lagt ut info om digitalt årsmöte på vår webb och Facebook.                                                                                                                                           
          •   Årsmöte 2022 
               NB har kontaktat regionsombuden om årsberättelser inför årsmötet. Det är inte mer än  
               drygt 20 anmälda till årsmötet KK skickar ut påminnelse till de som var med på årsmötet   
               2021. LE lägger ut en påminnelse på webben och Facebook.  
          •   Riksträffen 2022                                                                                                                             
               HL informerade om att de håller på med att kolla upp lokaler till riksträffen 2022 och att   
               träffen kommer att vara någonstans i Skåneland.                                                                                                                              
          •   Erbjudande om samverkan från SMF (Svampens dag)                                                                                                                                                   
               NB och HL deltog på det digitala mötet med SMF angående samverkan om Svampens dag   
               svårt att hitta bemanning därför läggs samarbetet på is tills vidare. Kontakt för       
               avstämning 2ggr/år för att bolla idéer föreslogs. 
          •   Pengar till Gifthäftet 

För projektet "Giftsvampar och svampgifter" har projektgruppen ansökt hos Stiftelsen Konsul Faxes 
Donationationsfond om medel till delfinansiering av projektet. Beviljat delbelopp, 135 000 kr, har 
betalats till SKRs konto och förs över från SKRs PG till Rut Folke som är projektledare och ansvarig 
för projektets genomförande.  Pengarna förs över till konto avsett för "Giftsvampar och 
svampgifter". Ytterligare 15 000 kr kommer att betalas ut från stiftelsen när projektet är slutfört.  

          •   Erbjudande till årets svampkonsulenter 
               Elever på konsulentutbildningen erbjuds 2 års medlemskap. Inbetald årsavgift 2022   
               gäller också för 2023. LE meddelar erbjudandet till de som går konsulentutbildningen. 
          •   Datum för framtida årsmöten 
               Styrelsen lägger fram ett förslag till stadgeändring att tas upp till omröstning på årsmötet   
               2023. Paragraf 8 i stadgarna där årsmöte ska hållas före februari månads utgång ändras    
               till senast april månads utgång. 
          •   Nostalgibilder på kommande årsmöte 
               Elisabeth Bååth har en massa konsulentbilder från förr och undrar om det finns tid att    
               visa dessa under årsmötesdagen. Tidschemat under årsmötesdagen är tight så styrelsen    
               ger förslag till EB att hon får en punkt på Riksträffen 2022 där hon visar och pratar om   
               bilderna. LE kontaktar EB.  
          •   Annonspriser i Sporaden 
               Styrelsen har beslutat att höja priserna för annonser i Sporaden efter att priserna legat oförändrade under   
               minst tio år. De nya priserna är 2 500 kr/helsida och 1 250 kr/halvsida, kvartsida utgår, och gäller från   
               Sporaden nr 3, 2022. Ordinarie medlemmar i SKR erbjuds att annonsera för halva priset. 
          •   Årets svampkonsulent 
               En enhällig styrelse har nu utsett ”Årets svampkonsulent”. Styrelsen har också beslutat att gåvan    
               utgörs av 1 000 kr, diplom, blommor och en minnessak.                  
7. Övriga frågor  
8. Nästa möte                                                                                                                                                                         
               Den 21 februari kl. 18.00 via Team. 
9. Mötets avslutande                                                                                                                                                                                 
               Vid protokollet                                                                            Justeras 
 
               Evy Andreasson                                                                           Niclas Bergius 


