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Göran Lidén, ordförande
Anna-Lena Lindqvist,  sekreterare

Lisa Persson – Dahlén, kassör
Yvonne  Gustafsson - Lundmark, suppleant

Gunvor Forsell, suppleant
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Sigridur Arnadottir, revisorsuppleant

 
Valberedning  
Annika Fällman 

Britt-Marie Eriksson – Hultén 
 Birgitta Svensson

Förtroendevalda fr.o.m. 14 – 04 – 06
Elisabeth Bååth. ordförande

Anna-Lena Lindqvist, sekreterare
Mikaela Karlsson, adjungerad till styrelsen
Yvonne Gustafsson – Lundmark, ledamot

Gunvor Forsell, suppleant 
Eva Åhlén, suppleant



Verksamhetsberättelse
Årsmöte 2013 
Årsmötet genomfördes i samband med föreningens fortbildnings- och höst-
träff i Storforsen Älvsbyns kommun i Norrbotten. Drygt trettio medlemmar 
deltog vid årsmötet. Till ordförande för årsmötet valdes Per-Axel Karlsson 
och Anna-Lena Lindqvist valdes att föra dagens protokoll. Mötet förkla-
rades vara utlyst i god tid före årsmötet varefter dagordningen godkändes. 
Sedvanliga årsmöteshandlingar gicks igenom, verksamhetsberättelsen och 
revisionsberättelsen lästes upp varpå styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. Stig Norell avtackades efter många års bra styrel-
searbete i föreningen.
   Vid val av styrelse för verksamhetsåret valdes Göran Lidén till ordförande 
för föreningen, samt nyval av styrelseledamot Lisa Persson-Dahlén. Till 
suppleanter valdes om Gunvor Forsell och Yvonne Gustafsson-Lundmark, 
för en tid av ett år. Årsmötet valde som sammankallande för valberedningen 
Annika Fällman. Övriga i valberedningen är: Britt-Marie Eriksson-Hultén 
samt Birgitta Svensson.  
   Till revisor för Svampkonsulent region Norr valdes Monica Svensson,  
Bollnäs och till revisorsuppleant Sigridur Arnadottir, Lycksele. 
Årsmötesprotokollet finns att läsa på; www.svampkonsulentnorr.se.

 



 
Extra årsmöte 6/4 2014
Ett extra årsmöte hölls på hotell Dragonen i Umeå den 6/4 2014. Detta 
med anledning av Göran Lidén avsägelse från föreningens ordförandepost 
samt Lisa Persson-Dahlén avsägelse gällande uppdraget som kassör i före-
ningen. Båda lämnade avsägelse 
ung. vid årsskiftet. Vid detta 
extra årsmöte valdes som ny 
ordförande till föreningen  
Elisabeth Bååth, Umeå, samt en 
ny suppleant; Eva Åhlen.
 
Styrelsearbetet
Styrelsen har under det gångna 
verksamhetsåret haft sex sty-
relsemöten. Möten har skett 
i samband med genomförda 
träffar under verksamhetsåret, 
via Skype, samt ett flertal s.k. 
arbetsmöten via e-post och 
telefon. Styrelsen har dessutom 
svarat för genomförandet av två 
vårträffar tillika fortbildning 
inom området Laga mat med 
Svamp samt Färga med Svamp. Dessutom planerat en höst- och fortbild-
ningsträff med fördjupning i ämnet Hedsvampar. Profilkläder bestående av 
keps och T-shirt har också tagits fram och finns till försäljning. Ett antal ar-
tiklar och rapporter har skickats in till Sporaden vilka där blivit publicerade. 
Dessutom har vi representerat Svampkonsulent region Norr vid Riksför-

bundets fortbildningsträff och årsmöte i 
februari 2014.

Medlemsantalet
Föreningen har  78 medlemmar samt några 
stödmedlemmar.

Fortbildningsträffen i Storforsen
Hösten 2013, den 23–25 augusti,  arranger-
ade föreningen en höst-  och fortbildning-
sträff i Storforsen med ett 35-tal deltagare. 
Träffen inleddes på fredag e.m. med kaffe 
och smörgås, därefter följde inkvartering. 
På programmet fanns föreläsningar om 



olika skogsbiotoper dels via teori men också vid exkursioner där deltagarna 
delas in i mindre grupper. Exkursionerna hölls i de natursköna omgivn-
ingarna, en av Europas vackraste och mäktigaste platser. Exkursionerna 
skedde i fina biotoper, på de vidsträckta tallhedarna, de närbelägna natursti-
garna i Storforsens naturreservat, samt på Ohuggeberget. Deltagarna fann 
ett 80-tal svamparter trots att det var väldigt torrt i markerna. Föreläsare 
vid fortbildningskursen var Elisabeth Bååth och Per-Axel Karlsson som 
förmedlade kunskap i ekologi till deltagarna. Inkvartering skedde på hotell 
Storforsen samt i välutrustade stugor på Storforsens  campinganläggning i 
anslutning till hotellet. En svamputställning anordnades också och därefter 
fick deltagarna möjlighet till att avlägga ett skriftligt artprov. Betr. funna ar-
ter i Storforsen, se föreningens hemsida där det finns en artlista presenterad. 

Fortbildningskurs och cirkelledarutbildning -  
Laga mat med Svamp
Helgen den 4 – 6 april anordnades kursen Laga mat med Svamp i Umeå. 
Kursledare var Elisabeth Bååth och Anna-Lena Lindqvist. Kursen som var 
en fortbildning och cirkelledarutbildning innehöll grundläggande kunskap 
om hantering av Svamp i köket, livsmedelshygien, mikrobiologi, näringsin-
nehåll och hantering av plockad svamp, artkunskap, lagstiftning, märkning 
och förpackning, husbehovsodling av svamp samt överkänslighet. Föreläsare 
var Elisabeth Bååth, universitetsadjunkt, biologi. Eva-Britt Kvarnbrink, 
universitetsadjunkt, kostvetenskap. Åsa Lavin, universitetsadjunkt, Ekologi, 
miljö och geovetenskap. Ann-Kristin Strömberg-Holmlund, entreprenör 
inom Svampprodukter. Monika Sylvén, livsmedelsinspektör. Per-Axel 



Karlsson, Expert på Svampgifter. Inkvartering skedde på hotell Dragonen i 
Umeå där även fortbildningskursen teoretiska delar genomfördes. Matlag-
ningsdelen av kursen genomfördes under lördagen i Restauranghögskolans 
utbildningskök på Umeå universitet. Fredag kväll anordnades även vin-
provning i samarbete med Systembolaget i Umeå. Ett utförligare reportage 
från fortbildningskursen finns att läsa i Sporaden nr 2- 2014.
 

Fortbildningskurs och 
cirkelledarutbildning 
Färga med Svamp  
Referat av kursedeltagare 
Ruth Folke:  
“En explosion av färg!
En helg i maj träffades ett gäng tjejer och en kille i blandade åldrar för att gå på 
kurs med den fantastiska  Hjördis Lundmark och då är det förstås fråga om att 
färga garn och siden med svamp. Deltagarna hade väldigt olika bakgrund, från 
vana färgare till noviser. Vi gick igenom en del teori men tyngdpunkten låg på 
praktiska övningar, med både klassisk färgning men också experiment som t.ex. 
flerfärgning i saftmaja.  Platsen, Forslunda-gymnasiet i Umeå, var ett bra val 
med vackra omgivningar och där vi också kunde bo på elevhem. Det är en fan-
tastisk upplevelse att se de vita och gråa garnerna läggas ner i färgsvampsbad 
(som inte alltid ser så trevliga ut) och förvandlas till regnbågens färger. Per-Axel 
Karlsson höll en föreläsning och påminde om att en del av färgsvamparna är gift-
iga och vad man måste vara försiktig med när man förlorar sig själv i hänförelsen 



med denna fantastiska svampfärgning.
   Tack till kursledningen Anna-Lena 
Lindqvist och Elisabeth Bååth, Svamp-
konsulent Region Norr, för en trevlig 
kurs, tack till underbara kursdeltagare 
för socialt umgänge.”  
Deltagarna vid fortbildningskursen 
var 20 till antalet, några riktigt lång-
väga ifrån. Inkvartering av kursdelta-
garna skedde på Forslunda-gymnasi-
ets elevhem i direkt anslutning till 
den undervisningspaviljong som före-
ningen hyrt inför fortbildningskursen.  
Fredag kväll åkte alla in till stan för 
gemensam middag på restaurangen 
Great Eastern och lördag kväll bjöd 
föreningen alla deltagare på grillmid-
dag i kåtan nere vid vattnet.     
   Förarbetet inför kursen var viktigt, 
antal rum att hyra var väldigt begrän-
sat så det var spännande in i det sista om alla deltagare som så önskat kunde 
bo på Forslunda, elkopplingar, ett omfattande arbete med det, måste också 
göras om och göras tillförlitliga då så många kokplattor skulle startas och 
vara igång samtidigt. En väldigt tillmötesgående vaktmästare ordnade detta 
och det gick inte en enda propp under kursdagarna och ingen blev grillad i 
kurslokalen däremot var det nån kursdeltagare som gjorde om en brödrost 
till brasa vid det förhyrda boendet. Vaktmästaren vid Forslunda hade även 
burit ner ved till oss inför lördagens grillafton. Heder åt honom! 



Planering av fortbildning och cirkelledarutbildning i 
Kronlund, med fördjupning i Hedsvampar

Kontakter har tagits med Kronlunds kursgård ang. planering av fortbildn-
ingsträff och cirkelledarutbildning i ämnet  Hedsvampar. Ansvarig för detta 
har varit Elisabeth Bååth och Anna-Lena Lindqvist. Rekognosering av 
tänkta exkursionsskogar och områden av hedmarker har skett av Elisabeth 
Bååth, Lill Eilertsen och Anna-Lena Lindqvist

Kjell Olofsson
Föreningens ofta anlitade föreläsare och svampkamrat har under verksam-
hetsåret avlidit 65 år gammal. Han fattas oss. 
 
Stort tack till 
Under verksamhetsåret har vi haft ett givande samarbete med Studiefräm-
jandets avdelning i Skellefteå, samt med distrikt Mitt och Umeåregionen. 
De har hjälpt oss i vår verksamhet och vi i föreningen hoppas att våra 
medlemmar väljer att vända sig till Studiefrämjandet, även när det gäller 
egna arrangemang och övriga intressen. 


