
NB/2022-10-06 

 
Svampkonsulenternas Riksförbund 

 
Protokoll, styrelsemöte, 2022-10-10 
Teams kl 18.00 
 
Kallade: Niclas Bergius (NB), Lotta Ekberg (LE) Tor von Eichvald (TvE) Helena 
Lindgren (HL), Magnus Näslund (MN) Anne-Karin Mikonaho (AKM) Carolina 
Lindgren Blixt (CLB) 
 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Niclas hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet. 

 
 
2. Närvarande är samtliga 
 
 
3. Mötessekreterare och protokolljusterare 

HL skriver protokoll, och NB justerar. 
 
 
4. Dagordning 

Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
5. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
 
6. Mötesfrågor 

• Ekonomi: Plusgirokonto: 391 309,84. Sparkonto: 21 285,09.  
• Webben; LE har lagt in de nya konsulenterna under Kontakta en 

svampkonsulent 
• Medlemmar: 260 ordinarie, 52 stödmedlemmar, och 5 

hedersmedlemmar. 
• Riksträff 2022 Utvärderingsfrågor kommer att skickas ut till deltagare 

efter att planeringsgruppen haft möte.  
• Riksträff 2023 Region Mitt har visat intresse och jobbar vidare för att se 

om det är möjligt att genomföra lokalmässigt. Även Region Väst har 
visat intresse. Styrelsen har dock enats om att i första hand 
undersöka möjligheten att genomföra Riksträffen längre norrut 
2023, eftersom de senaste två träffarna har arrangerats i södra Sverige. 
  

• Hur länge behöver vi spara föreningens redovisningar?  



Tor redogjorde varför SKR inte är skyldiga enligt lag att följa 
bokföringslagen och följande avvikelser föreslogs och godtogs av 
styrelsen: 

1. Karin Kellström (tidigare kassör) har överlämnat ca 1,5 års bokföring 
till Tor v Eichwald och föreslår att tidigare års bokföring slänges. 

2. Förslag att acceptera elektroniska kvitton, tex foton och dylikt. 
3. Att innevarande kassör sparar bokföring enligt riktmärket minst 3 år, 

löpande. 
 
 

• Erbjudande om norsk svamplitteratur : Styrelsen tog beslut om att inte 
köpa in en större upplaga.  

 
 
 
 
7. Övriga frågor 

Ersättning för styrelsen med flera vid möten; Beslut om detta är taget på 
årsmötet 2022, och ligger på interna webben under fliken Möten. 

 
 
8. Nästa möte är 7 november kl 18.00. 
 
 
9. Mötets avslutande 

NB tackar alla och avslutar mötet. 

 
Justeras: 

 
………………………………………………………………….. 

Niclas Bergius 

 
Sekreterare: 

 
…………………………………………………………………… 

Helena Lindgren 

 


