Årsberättelse 2014-2015 för Svampkonsulent Norr
Som alla tidigare år har aktivitetsnivån i Svampkonsulent Norr varit hög med träffar
en till två gånger per år för att vidareutbilda och utbyta erfarenheter. Dessa träffar är
en garanti för att vi håller våra kunskaper aktuella, samtidigt som vi har trevligt
tillsammans och förstärker vårt nätverk.

Stadgar och styrelsearbete
Vid årsmötet hösten 2014 blev det många förändringar då nya stadgar antogs samt
föreningens verksamhetsår ändrades. Detta fick till följd att årsmötet försköts till
våren 2016.
Den 25 – 26 oktober 2014 genomförde den nytillsatta styrelsen samt en representant
från valberedningen en utbildning i styrelsearbete. Den anordnades av
Studiefrämjandet Skellefteå. En nyttig och intressant utbildning, med en mycket
engagerad och duktig kursledare.
Då tre ledamöter av personliga skäl senare avstod fortsatt deltagande i styrelsen
hölls ett extra årsmöte den 26 april 2015.
Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande
Per-Axel Karlsson,
Piteå

Vice ordförande och
sekreterare
Anna-Lena Lindqvist,
Skellefteå

Ledamot, senare
t.f. sekreterare
Malin Mobrandt,
Uddevalla

Kassör
Ewa Åhlén,
Domsjö

Ledamot
Marianne Leckström,
Stockholm

Revisor
Maria Sandström,
Kåge

Suppleant
Eleonor Lindberg,
Åsele

Suppleant
Elisabeth Holmström,
Robertsfors

Valberedning,
sammankallande
Karin
Sandström Almqvist,
Bjurholm

Valberedning
Yvonne
Gustafsson Lundmark,
Mjödvattnet

Styrelsen har sedan årsmötet 2014 haft nio möten, såväl fysiska som via Skype.
Flera frågor har behandlats och de viktigaste har handlat om fortbildning. Dessa
frågor har fortsatt plats i kommande styrelsearbete.
Hemsidan www.svampkonsulentnorr.se är en viktig informationsplats för styrelsens
kommunikation med medlemmarna. Föreningen har ingen medlemstidning; därför är
webbplatsen extra viktig för oss. Medlemmarnas bidrag och engagemang är dock
avgörande för dess kvalitet, innehåll och aktualitet.
Minnespunkter och checklistor har iordningställts för de gemensamma
arrangemangen, som hjälp för kommande träffar.
Föreningens ekonomi är god. I februari 2015 fanns i medlemslistan
41 svampkonsulenter, fyra familjemedlemmar och fyra stödmedlemmar.

Verksamheten
Fördjupningskurser i samarbete med Studiefrämjandet
Tallhedsvampar 22 - 24 augusti 2014 i Vindeln
Föreläsare: Niclas Bergius, Elisabeth Bååth, Per-Axel Karlsson.
Det spännande landskapet format av istiden utgjorde exkursionsmål. Niclas
berättade om vår världsberömda Goliatmusseron, samt om den kommande
berömdheten talltuvskivlingen. Vi fick en föraning om kommande svamptillgång,
veckan efteråt blev det en riktig tallkarljohanboom.
Svampfärgning 24-26 april 2015 i Skellefteå

Foton från Norran
Fördjupningskursen lockade 12 deltagare. Ett mycket uppskattat och produktivt möte
med en verklig legend - Hjördis Lundmark - som dessutom har sin egen väg.
Lystickan är färgsvamparnas drottning, om hon får säga vad hon tycker, och Hjördis
är svampfärgarnas drottning, om vi får säga vad vi tycker.

Isälvslandskapet 28 – 30 augusti 2015 i Fällfors
Tema var isälvslandskapet, dess hedar och skogar, med inslag av svampmat nya
rön. Maria Sandström var huvudansvarig. Anna-Lena Lindqvist, Malin Mobrandt samt
Per-Axel och Mikaela Karlsson medverkade. Träffen var lyckad trots kallt och torrt
väder under sensommaren. Speciellt var besöket till den berömda Maranäsvältan
uppskattat.

Foton: Malin Mobrandt
Nytt för i år, mycket lyckat och lyxigt, var att gästerna kunde hyra sin egen
svampkonsulent som ciceron under svampexkursioner. Artprov hölls för alla - även
för den närvarande allmänheten - och det är stor skillnad på kunskaperna hos
svampkonsulenterna och hos gemene man...!

För styrelsen

Per-Axel Karlsson

