
NB/2022-09-27 

Svampkonsulenternas Riksförbund 

Protokoll 13, styrelsemöte, 2022-09-30. Ronneby Brunn kl. 11.00. 

Kallade: Niclas Bergius (NB), Tor von Eichwald (TvE), Lotta Ekberg (LE), Helena Lindgren (HL), 

Carolina Lindgren Blixt (CLB), Anne-Karin Mikonaho (A-KM), Magnus Näsholm (MN). 

 

1. Mötets öppnande 

NB hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte 

2. Närvarande 

Samtliga utom CLB. (NB och TvE via Teams) 

3. Mötessekreterare och protokolljusterare 

LE skriver protokoll och NB justerar. 

4. Dagordningen godkänns 

5. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

6. Mötesfrågor 

• Ekonomi: Pg: 398.483,34, Sparkonto: 21 285,09. Summan på Pg inkluderar beviljat bidrag från SLU 

Artdatabanken för Riksträff 2022.  

• Webben: Flera av de nya svampkonsulenterna är nu med i kontaktlistan. Publika sidan om att bli medlem är 

omskriven för att bli tydligare och därmed minska mejladministration mellan medlemsansvarig, kassör och 

webbansvarig. Nya upplägget fungerar bra.  

• Riksträff 2022: Vi är på plats i Ronneby och planeringsarbetet har fungerat. Riksträffen startar idag kl.15.00.  

• Konsulentutbildningen 2022 

Den 18 september blev 27 nya svampkonsulenter klara och godkända. Utbildningen har gått enligt plan. LE 

sammanställer namnlista för beställning av konsulentbrickor. TvE hanterar beställningen. 

• Att marknadsföra sig som svampkonsulent utan godkänd utbildning: En person som påbörjat men inte 

slutfört svampkonsulentutbildningen använder titeln för att marknadsföra sig och sitt varumärke. Styrelsen 

kommer att kontakta och uppmana personen att ta bort titeln svampkonsulent i de sammanhang där det går och 

använda annan benämning för sin svampkunskap framöver. Vi kommer också uppmana personen att söka till 

nästa planerade svampkonsulentutbildning.  

7. Övriga frågor 

• TvE lyfte frågan om hur många års redovisning föreningen bör spara. Styrelsen enades om att det som 

lagstadgats för föreningar gäller för SKR. Vi behöver inte spara äldre underlag än så. TvE kollar vad som 

gäller. 

• Påminnelse om att alla läser igenom den översyn av stadgarna som MN gjort i god tid inför att 

årsmöteshandlingarna ska vara klara. (protokoll 7–10) MN mejlar ut senaste version till samtliga.  

8. Nästa möte   

10 oktober, kl 18.00. 

9. Mötets avslutande 

Justeras:    Sekreterare: 

 

………………………………………  …………………………………….… 

Niclas Bergius    Lotta Ekberg 


