
Svampkonsulenternas Riksförbund 

Protokoll nr 7, styrelsemöte, 2022-03-21 Teams kl 18.00 
 
Kallade: Niclas Bergius (NB), Helena Lindgren (HL), Lotta Ekberg (LE), Tor von Eichwald (TvE), 
Anne-Karin Mikonaho (A-KM), Carolina Lindgren Blixt (CLB), Magnus Näsholm (MN) 
 
 
1.            Mötets öppnande 

NB öppnar mötet 
2. Närvarande 

Samtliga 
3. Mötessekreterare och protokolljusterare 

HL är mötessekreterare, NB justerare 
4. Dagordning 

Lästes upp och godkändes 
5. Föregående protokoll 

Protokoll nr 6 är justerat och läggs till handlingarna 
6. Mötesfrågor 

• Ekonomi På förbundets pg finns 339 763kr, och på sparkontot 21 285 kr . 249 
ordinarie medlemmar, 50 stödmedlemmar. 

• Webben 
LE har uppdaterat på webben, nytt lösenord skickades ut i matrikeln. En 
plugin har fixats så att inte mailadresserna kapas lika lätt. 

• Årsmöte 2022 
Ersättningslistan behöver upp till diskussion igen. Synpunkter på att 
föreläsning inte handlade om SKR’s kärnämnen.  

• Riksträff 2022 
HL: Planeringsgruppen har börjat leta sponsorer till lotteriet. 
Rekognoseringshelg är inplanerad. Rut är kontaktad gällande artprovet. Vi 
kan möjligen behöva en reserv, besked om detta kommer om ca 1 månad. 
Påminnelse om intresseanmälan går ut på webben och på Facebook. 

• Arbete med stadgeändringar 
TvE: Feedback från medlem på uppdateringar av stadgarna behöver bearbetas 
av någon, för att sedan beslutas på årsmötet 2023. MN axlar detta. 

• Finansiering Sporaden 
Finansieringen från Patriotiska sällskapet har halverats, och kostnaden för 
Sporaden har stigit enormt sedan 2018. Diskussion om vikten av att ha 
papperstidning, och fördelar med digital tidning. Styrelsen och 
Sporadenredaktionen behöver tänka till och se över hur Sporaden ska 
utvecklas och finansieras i framtiden. Nytt möte med styrelse och redaktion 
kallar NB till. 

• Profilkläder 
  LE: Utskick är gjort på förslagen på profilkläder.  

Synpunkter från styrelsen skickas vidare till profilklädesgruppen. 
7. Övriga frågor 

TvE har 30 ex av Sporaden och matrikeln. 
8. Nästa möte 

11/4 
9. Mötets avslutande 

NB avslutar mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

Helena Lindgren   Niclas Bergius 

 


