Rapport från riksförbundets årsmöte samt fortbildning 2013.

Årsmötet samt fortbildningen gick i år av stapeln 23-24 februari på Prince Philip
Hotell Skärholmen.
Vi samlades vid lunch och hälsades välkomna av Rut Folke. Efter lunchen
avverkades årsmötet i sedvanlig ordning. Från Svampkonsulent Norr var vi PerAxel och Mikaela Karlsson Piteå, Anna-Lena Lindqvist Skellefteå, Ingrid Högberg
Umeå, Marie Riskilä Gällivare och Göran Lidén Luleå. Kul att så många från oss
var representerade. Nya i styrelsen blev Marianne Leckström, Dicte Helmersson
och Sandra Jonsson. Lycka till alla. Årets svampkonsulent är välförtjänt AnnaLena Lindqvist, Skellefteå. Stort GRATTIS!
Efter årsmötet vidtog fortbildningen som i år handlade om svampgifter och
giftsvampar. En översikt bjöds av Michael Krikorev på ett intressant och trevligt
sätt. Här gick Michael igenom på vilket sätt gifterna påverkar oss. I stora drag 3
olika typer av på vilket sätt gifterna påverkar oss. Cellpåverkande,
Nervpåverkande och Mag- tarmpåverkande samt på hur dessa gifter yttrar sig.
Efter Michaels föreläsning var det Elisabeth Bååth som gick igenom varför det
är farligt att äta möglig mat då gorgonsola är en delikatess. En frågeställning
som jag ofta tänkt på. Hennes föredrag och bilder kommer att läggas ut på
Svampkonsulenternas Riksförbunds hemsida vilket kändes bra då man i stället
för att föra anteckningar kunde koncentrera sig på föredraget.
Som ett avbrott i giftdelen genomförde Per-Erik Andersson och senare Ingrid
Högberg som föresten kommer från Umeå och tillhör oss, redovisningar på sina
projektarbeten i svamptvåan. En trevlig tradition de senaste åren.
Riksträffen 2013 som går i Mora presenterades också med många olika
alternativ kostnadsmässigt. Framför allt då vad gäller boendet vilket jag tycker
är tilltalande.
Gunilla Ångström-Balla berättade om en resa de gjort till färgsymposiet i
Spanien. Allt synnerligen intressant och spännande.
Lördagen avslutades med middag och dubbning av nya svampkonsulenter.

Söndag morgon startade med att Per-Axel Karlsson gick igenom nya
sinnespåverkande svampar samt Psilocybinsvampar. Per-Axel gjorde också
jämförelser vad gäller giftighet vad gäller olika av oss tidigare accepterade
gifter med våra giftigaste svampar. Hans föredrag och bilder kommer också på
hemsidan.
Giftinformationcentralen representerades av Christine Karlsson Stiber som de
flesta känner igen sedan svampkurserna. Det var statistik samt fallbeskrivningar
som alltid är intressant och nyttigt för oss att få ta del av.
Regionala frågor diskuterades i grupper och val av regionombud. Har tidigare år
varit lite kritisk till avsaknad av ”arbetsbeskrivning” för regionombuden. Blev
inte heller i år gladare i den frågan. Som regionombud för region norr valdes
Elisabeth Bååth. Det vi kom fram till var att försöka skapa någon långvarig plan
(kanske 5- årig) vad gäller fortbildningsteman för region norr. Så kom gärna med
förslag till teman.
Riksförbundets styrelse hade sedan en informationsstund plus diskussion.
Främst gällde det vad som kan tänkas hända med utbildningen. Ett
utbildningscenter i Söderhamn har visat intresse men också SLU i Uppsala och
Studiefrämjandes folkhögskola Valla i Linköping är vidtalade. Bara att vänta och
se med andra ord.
Handelssvamplistan som Nordiska ministerrådet har sammanställt diskuterades
också och lite annat smått och gott.
Region Syd utsågs till arrangörer av 2014 års riksträff.
Ja sedan var det bara fika och tackande och hejdå som återstod innan vi
påbörjade resan hem över.
Jag hoppas att alla någon gång får möjlighet att bevista dessa årsmöten som ger
så mycket inte bara svampmässigt utan också en massa nya bekantskaper som ju
alltid är trevligt. Särskilt då man har samma intresse, svampen!
Göran

