
Kallelse till årsmöte & inbjudan till fortbildningsträffen  
25 – 26 februari 2023 

 
Programmet är preliminärt. Programmet och årsmöteshandlingarna läggs upp på de interna sidorna på 
vår webbplats svampkonsulenterna.se under januari/februari. Information om när programmet är klart 
meddelas också via vår interna Facebookgrupp. 
 
Plats för träffen 
Quality Hotel Winn Haninge, som ligger intill Handen Centrum. Adressen är 
Rudsjöterrassen 3A, 136 40 Handen 
 
Hotellets webbplats: https://www.winn.se/vara-hotell/quality-hotell-winn-haninge/ 
 
Hitta till hotellet med kollektivtrafik:  
Pendeltåg från Stockholms Centralstation till Handen i Haninge (tåget går mot Tungelsta). Ta till 
höger när du kommer ut från stationens biljetthall. Hotellet ligger 150 m bort på höger sida. 
 
Programpunkter i urval: 
- Så arbetar Norges sopp- og nyttevekstforbund (Pål Karlsen) 
- Om några norska svampböcker (Pål Karlsen, författare till dessa) 

Se länk för vidare info om två av Påls böcker: https://www.ark.no/forfattere/pal-karlsen 
- Svamp från en stjärnkocks perspektiv (Stefan Eriksson, Årets Kock 2005) 
- Föreläsning om giftsvamp (föreläsare ej klar) 
- Mitt år som Årets svampkonsulent (Majken Ekstrand) 
- Ceremoni för de nya konsulenterna 
- Årsmöte 

 
Anmälan, logi och kost – senast 23 januari 
Anmäl dig:  
Du anmäler dig till årsmötet och fortbildningshelgen genom att betala in 300 kronor till 
Svampkonsulenternas Riksförbund, plusgiro: 486755-2, eller swisha till 1236055099, senast den 23 
januari. 
 
Boka ditt boende: 
För årsmötesdeltagare som önskar boende på hotellet finns rabatterade priser: 850 kronor för enkelrum 
och 1050 kronor för dubbelrum. Priserna 
är per rum och natt. Frukostbuffé ingår i priset. Priserna är inklusive moms. 
 
Boka ditt boende via:  
q.winn.haninge@choice.se, senast den 23 januari. Uppge bokningskod SVAMP för att ta del av de 
rabatterade priserna. Boendet betalar du till hotellet vid ankomst. 
 
Måltider: 
Lördag: lunchbuffé och middagsbuffé.  
Söndag: lunchbuffé. 
Båda dagarna ingår kaffe, mjukglass och popcorn. Pris för alla måltider under lördagen: 590 kronor. 
Pris för alla måltider under söndagen: 265 kronor. Välj själv vilken eller vilka dagar du vill boka mat 
för. 
Boka måltider via Niclas Bergius, nbergius@yahoo.com. Glöm inte att ange eventuella allergier. 
 
Betala ditt måltidspaket till SKR senast den 23 januari, men efter det 
att hotellet bekräftat rumsbokningen. Måltider betalas till SKR, plusgiro: 486755–2 eller swisha: 
1236055099. 
 
 


