Svampkonsulenternas Riksförbund
Protokoll 11, styrelsemöte, 2022-08-22. 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.
2.
3.

Mötets öppnande
NB hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte
Närvarande
Alla utom HL
Mötessekreterare och protokolljusterare
LE skriver protokoll och NB justerar.

4.

Dagordningen godkänns

5.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

6.
•

•
•

•
•

•

Mötesfrågor
Ekonomi; Pg: 371.650,34, Sparkonto: 21 285,09. Observera att summan på Pg inkluderar
medlemmarnas inbetalningar för profilkläder. TvE har fr.o.m. juli full access till
kassörsrollen. Marianne Leckström bidrar som sidekick en tid framöver.
Webben: Enigt beslut togs att förlänga serviceavtalet med KoBoToLo Webbyrå. LE
meddelar Karin H Olsson. Bra aktivitet i kalendern med många nya evenemang.
Riksträff 2022 (inklusive beviljat bidrag)
A-KM redovisar att arbetet med förberedelserna går bra och framåt.
Profilkläder SKR. Leverans till medlem beräknas ske under nästa vecka.
Möte med livsmedelsgruppen. Delar av styrelsen hade 21/6 Teamsmöte med
representanter från livsmedelsgruppen. Diskussionen handlade om hur materialet som tas
fram ska användas och om det ska kopplas till SKR eller inte. Livsmedelsgruppen
funderar vidare och återkommer.
Karins krav på anspråk. Övergången till ny kassör har tagit lång tid och Karin Kellström
föreslår ersättning. Styrelsen har enigt beslutat att återbetala anmälningsavgiften, 400 kr,
för årets Riksträff, annan ekonomisk kompensation kommer inte att tillgodoses.

7.

Övriga frågor
• AstroSweden erbjuder lån av mikroskop. AK-M föreslår att SKR arrangerar
mikroskopikurs framöver tillsammans med svampkonsulentkursen. LE utsågs till kontakt
för konsulentutbildningen.
• Vi har blivit kontaktade av Håll Sverige Rent (HSR) som vill ha kontakt med
svampkonsulenter i kampanj mot svampplockare. NB svarar.
• En medlem har uttryckt ilska i interna FB-gruppen över uteblivet svar från styrelsen på en
fråga. Vi kommer förtydliga att FB-gruppen inte är en styrelsekanal, digital
kommunikation med styrelsen sker via mejl till styrelsen@svampkonsulent.se.

8.

Nästa möte är onsdag 14/9, kl 18.00.

9.

Mötets avslutande
Justeras:

Sekreterare:

………………………………………

…………………………………….…

Niclas Bergius

Lotta Ekberg

