
Årsmötesprotokoll för Svampkonsulenternas Riksförbund, orgnr. 
802409-1061. Den 26 februari 2022 hölls som digitalt årsmöte pga. 
Corona- pandemin kl. 13.00. 

45 medlemmar var närvarande. 

1 §. Föreningens styrelseordförande Niclas Bergius öppnade mötet.  

2 §. Till mötesordförande valdes Mikael Folke och till mötessekreterare Evy Andreasson 

3 §. Till justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet,                                           
        utsågs Dicte Helmersson och Petra Wikström. 
 
4 §. Mötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning.  

5 §. Årsmötet godkände dagordningen.  

6 §. Verksamhetsberättelsen genomgicks översiktligt av styrelseordföranden.   
   
7 §. Karin Kellström, föreningens kassör, redogjorde för styrelsens ekonomiska rapport.                                                           
        Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens ekonomiska rapport. 
 
8 §.  Ulla Hodges läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

9 §.  Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

10 §. Till styrelsens ordförande för en period av 1 år omvaldes Niclas Bergius.  

11 §.  Årsmötet beslutade att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av 7 ledamöter                           
        (inklusive ordföranden) samt att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.   
 

12 §. Val av styrelseledamöter. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag: Carolina Lindgren-Blixt ( nyval för 
en period om 2 år) Anne-Karin Mikonaho ( nyval för en period om 2 år)                                                                                       
Magnus Näsholm  (nyval för en period av 2 år)     

                                                                                                                                                                                                                                     
Kvar i styrelsen för ytterligare ett år är Lotta Ekberg, Helena Lindgren, Tor von Eichwald Avgående 
ledamöter: Karin Kellström, Marie Riskilä och Evy Andreasson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13 §. Till revisorer valdes Monika Andersson (omval) och Ulla Hodges (omval) båda för en period            
        om 1 år samt till revisorssuppleant Maria Sandström (omval för en period om 1 år).  
 

14 §. Till valberedning valdes Maria Kroik (sammankallande), Åsa Jern   
          och Evy Andreasson (samtliga nyval för en period om 1 år). 
                                                                                                                                                                                                         
15 §. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att årsavgiften för år 2023 förblir                              
          oförändrad 330 kronor.                                                                                                                                                 

 
16 §. Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer.                                                                                     
          Årsmötet beslutade om ersättning till styrelse, revisorer, valberedning eller annan      
           uppdragstagare i förbundet enligt följande:  
           Styrelsen: 

• Betalar inte anmälningsavgift till årsmöteshelg och riksträff. 
• Ersätts för resa till och från årsmöteshelgen. 
• Ersätts för resor till och från riksträff under förutsättning att träffen kombineras med ett      
   styrelsemöte.  
• Ersätts för resor till och från ett fysiskt möte per år, utöver de möten som sker vid årsmöte och   
   eventuellt vid riksträff.  
• Ersätts för logi i samband med årsmöte och ett extra fysiskt styrelsemöte. Om styrelsemöte i    
    samband med riksträff kräver en extra övernattning ersätts även den nattens logi. 
 
Valberedning: 
• Betalar inte anmälningsavgift till årsmöteshelg. 



• Ersätts för resa till och från årsmöteshelgen. 
 
Revisor: 
• Betalar inte anmälningsavgift till årsmöteshelg. 
• Ersätts för resa till och från årsmöteshelgen. 
 
Arrangör riksträff: 
• Betalar inte anmälningsavgift till riksträff.                                                                                                                               
• Ersätts för resa till och från riksträffen samt resor i samband med planering av träffen.                                  
• Om riksträffen kräver en extra övernattning i samband med arrangemanget ersätts den   
   natten.                                                                                                                                                                                            
• Ersättningen ovan gäller för upp till fem personer oavsett arbetsgruppens storlek.                                                                                                                                                                      
 
Reseersättning: 
Medlemmar bör använda billigast möjliga färdmedel och bör samåka där det är möjligt av både miljö- och 
kostnadsskäl. För resor med egen bil betalas milersättning enligt Skatteverkets regler för skattefri 
milersättning (2021/2022 gäller för egen bil: 18,50 kr/mil. Förmånsbil: Diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 
(till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil.) 

Beslutet gäller verksamhetsåret 2022 och punkten tas upp årligen på årsmötet.                                                                                              

17 §.  Inga ärenden i kallelsen. 

18 §.  Mötesordföranden avslutade mötet kl 14.30. 

 

_______________________________                                  ____________________________________ 

Evy Andreasson, mötessekreterare                                        Mikael Folke, mötesordförande  

_______________________________                                  ____________________________________  

_______________________________                                  ____________________________________ 

_______________________________                                   ____________________________________ 

Dicte Helmersson, justerare                                                     Petra Wikström, justerare  

 _______________________________                                  ___________________________________ 

_______________________________                                   ___________________________________ 

_______________________________                                   ___________________________________ 

Vidimering av Evy Andreasson                                                Vidimering  av Mikael Folke  

_______________________________                                  ____________________________________           

________________________________                               ____________________________________                            

_______________________________                                  ____________________________________                                                               

Vidimering av Dicte Helmersson,                                              Vidimering av Petra Wikström  

_______________________________                                  ____________________________________ 

_______________________________                                  ____________________________________ 

_______________________________                                  ____________________________________ 

 


