
Svampkonsulent Norr I (2)

Protokotl fdrt vid Svampkonsulent Norrs 6rsmdte, fredag den 4/9 2009, p|rskelleftei
camplng.

Nf,rvarande:Eleonor Lindberg, Karin Hiiggblad, Jeanette Dahlberg, Sigridur Amadottir, Stig
Norell, Maria Sandstrdm, Anna-Lena Lindqvist, Hans Marklund, Jdrgen Olausson, Ruth
Yderstedt, Ingela Stoltz, Karin Lundstr0m, Inez Forsberg, Evy Liljedahl och Solveig Holmner

$ I Ordf<irande Ingela Stoltz dppnade mdtet och halsade de niirvarande viilkomna.

$ 2 Som ordfdrande fdr dagens mdte valdes Stig Norell.

$ 3 Som sekreterare valdes Solveig Holmner.

$ 4 Att justera dagens protokoll valdes Evy Liljedahl och Sigridur Amadottir.

$ 5 Mdtet godkende dagordningen.

$ 6 Mdtet anseg att stiimman var behdrigt utlyst i god tid.

$ 7 Stlrelse- och revisionsberZittelsen lastes upp och lades till handlingama.

$ 8 Mdtef godklnde styrelse- och revisionsberiittelsen.

$ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet f(ir det gAngna riikenskapsiret.

$ 10 Som styrelseledamdter valdes fdr 2 er, Anita Lundberg, Umefl, och Elisabeth
Dahldn Persson. Som ledamot for I 6r valdes Anna-Lena Lindkvist. Skelleftei.

$ l1 Suppleanter fdr I fir valdes Yvonne Gustavsson Lundmark, Mjodvattnet, och
Gunvor Forsell, Boden.

$ 12 Som ordfrirande valdes Anita Lundberg, Ume6

$ l2b Ordfrirande och kassdren tecknar foreningen var fdr sig. Kassdr kommer att
utses inom styrelsen.

$ 13 Som revisorer valdes Stig Norell och Sigridur Amadottir.

$ 14 Som revisorsuppleant valdes Solveig Holmner.

$ 15 Val av valberedning, Maria Sandstrrim, sammankallande, och Jtlrgen
Olausson.

$ 16 Arsavgiften iir ofririindrad, d v s 100:-.
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$ I 7 Nya styrelsen flr i uppdrag att undersdka mcij ligheten till en vlrtraff. Aven
hdsttriiffen filr styrelsen i uppdrag att undersdka varlniir/hur/ om vi kan ha en
sidan. Maria Sandstrdm kontaktar en norsk svampkonsulent om mdjlighet att
nigon ging i framtiden ordna en svamptraff..

$ 18 Maria Sandstrdm som skdter om hemsidan har gjort en del foriindringar i den.
Hon meddelar att alla nya medlemmar miste h6ra av sig eftersom personupp
gifter inte filr laggas ut utan medgivande. Protokoll, adresser och foton kommer
att laggas ut pi hemsidan. Kassdren ltimnar uppgifter till Maria, om hon fir
medgivande frin medlemmama.

$ 19 Arsmdtet uppdrar et Stig Norell att skriva om arsmdteVtritffen, delge styrelsen
som i sin tur meddelar webbansvarig frir att s6tta in pi hemsidan.

- $ 20 Arsmdtet beslutar att det i fortsattningen riicker med en revisor samt en supp-
leant. Ytterligare ett ersmdte kavs fdr att g6ra denna stadgeindring.

$ 21 M6tet liimnar fdrslag till nasta ersmdte att tillita stddmedlemmar som inte ar
svampkonsulenter.

522 Mdtesordfdrande tackar den avglende styrelsen och avslutar mOtet.
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