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2011-2012 års styrelse stående fr.v.
Göran Lidén, Anna-Lena Lindqvist, Liza Persson-Dahlén, Yvonne Gustafsson Lundmark, Gunvor Forsell samt
Stig Norell

Årsmötet 2011
Årsmötet för Svampkonsulent Norr genomfördes i samband med höstträffen i Lycksele 13 augusti.
14 medlemmar hade samlats inför årsmötet. Till ordförande för årsmötet valdes Stig Norell och Anna-Lena
Lindqvist valdes att föra dagens protokoll. Till justeringsmän valdes Gunvor Forsell och Annika Fällman. Mötet
förklarades utlyst i god tid före årsmötet varefter dagordningen godkändes. Verksamhetsberättelsen och
revisionsberättelsen lästes upp varpå årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Vid val av styrelse för verksamhetsåret 2011-2012 valdes Göran Lidén till ordförande och till övriga
styrelseledamöter valdes Anna-Lena Lindqvist och Lisa Persson Dahlén. Båda för 2 år. Till suppleanter valdes
Gunvor Forsell, Yvonne Gustafsson-Lundmark, Stig Norell, för 2 år. Årsmötet valde Karin Johansson som
sammankallande för valberedningen. Tyvärr har inte styrelsen lyckats i sin uppgift att föreslå en valberedning.
Till revisorer för Svampkonsulent Norr valdes Monica Svensson, Bollnäs och till revisorsuppleant Sigridur
Arnadottir, Lycksele. Årsmötesprotokollet finns att läsa på vår hemsida www.svampkonsulentnorr.se

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret genonfört 8 styrelsemöten varav 6 via Skype samt ett flertal s.k.
arbetsmöten via e-post och telefon. Styrelsen har dessutom svarat för genomförandet av en vårträff tillika
fortbildning inom området att färga med svamp. Samt planerat en höstträff. Profilkläder bestående av keps
samt t-shirt har också tagits fram och finns för försäljning. En motion gällande att vi regionalt får genomföra de
av Svampkonsulenternas Riksförbund stipulerade artproverna skickades in och godkändes. Ett antal artiklar och
rapporter har skickats in till Sporaden vilka där blivit publicerade. Dessutom har vi representerat
Svampkonsulent Norr vid Riksförbundets årsmöte.

Styrelsemöten
Konstituerande styrelsemöte hölls den 13 augusti i samband med höstträffen i Lycksele. Här beslutades om att
firmatecknare för svampkonsulent Norr skall vara Lisa Persson-Dahlén och Göran Lidén var för sig. Vidare
beslutades om att styrelsen i huvudsak skall använda sig av Skype vid sina möten. Fysiska möten i första hand
då andra träffar genomförs.
Styrelsemöte hölls 22 november på Studiefrämjandet i Skellefteå där styrelsen jobbade fram arbetsmetoder
samt planerade vårträffen. Vidare diskuterades hemsidan och ev. uppgradering av programmet. Stig Norell
gavs i uppgift att arbeta fram en reviderad informationsbroschyr som också är producerad. En ekonomisk
rapport från kassören lämnades. Höstträffen diskuterades också och till viss mån lades en första planering.
Ytterligare 1 fysiskt styrelsemöte hölls 14 januari på Umeå Universitet i samband med information till
svamptvåorna med lyckat resultat. Förutom informationen om vår klubb samt riksförbundet så bjöds de nya
svampkonsulenterna på en riktigt god lunch bestående av svampsoppa och svampbröd. Mycket uppskattad.
Styrelsemöten via Skype har hållits vid 6 tillfällen. Här har vår- resp. höstträffarna varit det stora
diskussionsämnet. Planeringen av dessa har tagit mycket tid och engagemang men på ett positivt och roligt
sätt.

Medlemmar
Medlemsantalet var 1 augusti 75st, varav 2 st hedersmedlemmar och 6 st familjemedlemmar. Detta innebär en
ökning av medlemsantalet med ca 25 %.

Höstträffen i Lycksele
Höstträffen 2011 för Svampkonsulent Norr var förlagd till Lycksele och arrangerades av Lisa Persson- Dahlén,
Sigridur Arnadottir och Annika Fällman Lycksele. Deras enorma jobb och förberedelser gjorde träffen till en i
allt lyckad tillställning. Markerna kring Lycksele bjöd på en hel del svamp trots den tidigare torkan. Totalt fann
vi 67 olika arter. Allt från ärtröksvampar till ljusgul loksvamp. Och trots att det enligt böckerna inte skall finnas
kantareller i norra Norrlands inland, visade Lisa oss att kantareller visst växer där. Inte nog med det, de växte i
en grusslänt! Fint väder, god mat, fin förläggning och inte minst fina svampmarker. Ett stort tack för deras jobb!
Helgen avslutades med dels en svamputställning där allmänheten kunde komma och få sina svampar
namngivna, mycket tack vara Hans och Stig, och dels med ett frivilligt artprov för oss konsulenter med hela 60
olika svampar under överseende av de tidigare namngivna duktiga herrarna.

Vårträffen i Umeå 2012
Årets vårträff gick av stapeln den 20-22 april i Umeå. Ett 16-tal svampkonsulenter tillhörande Svampkonsulent
Norr deltog.Tema för helgen var Färga med svamp. Huvudföreläsare var en entusiastisk och inspirerande
Hjördis Lundmark som på ett glatt, kunnigt och inte minst tålmodigt sätt tog sig an oss svampkonsulenter.

Nivån på våra kunskaper var minst sagt varierande så nog fick Hjördis fullt upp med att anpassa sig till den
spridda skaran av deltagare.
Samling fredag eftermiddag på Hotell Björken där vi också fick en föreläsning om den historiska biten om att
färga med svamp. Intressant och nyttigt. Bl.a. fick vi veta att det inte bara är garn man kan färga med svamp.
Fiskskinn, fjädrar, renhorn, måla på trä m.m. Det är nog bara fantasin som sätter stopp för kreativiteten.
Hjördis gick också igenom i teorin hur vi sedan praktiskt skulle jobba resterande tid av helgen. Bilder från det
första färgsymposiet blev för många ett kärt återseende.
Efter den teoretiska delen samlades vi för gemensam ostbricka och trevlig samvaro innan välbehövlig nattvila
gjorde sig påmind.
Lördag. Efter en god frukost förflyttade vi oss till de fina lokalerna på Umeå universitet där vi skulle tillbringa
resterande del av helgen. Efter viss kaos organiserade Hjördis igång vårt arbete med färgning. Ett rörande
arbete påbörjades. Glada skratt blandades med hjärtskärande rop på hjälp. Arbetet med byttorna och garner
fortgick till sena eftermiddagen och efter hårt arbete intog vi en gemensam middag bestående av god
norrlandsbuffé, bestående av bl.a västerbottenspaj och andra läckerheter från vår landsända. Sedan gav Hans
Svensson oss en givande föreläsning om svampfotografering. Många fick en aha-upplevelse och föreläsningen
skedde med glimten i ögat vilket gjorde att vi trots hårt arbete och sena timmen fortfarande hade entusiasmen
uppe.
Söndagens tema var mikroskopering med Lill Eilertssen. Under hennes ledning fick även vi som inte hade den
erfarenheten, plötsligt se en ny värld öppna sig. Små sporer, basidiesäckar och annat smått och gott visade sig
helt plötsligt. Samtidigt och parallellt med detta så fortsatte efterarbetet med de alster som färgningen
medfört.

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till alla medlemmar som ivrigt stöttat föreningen i
dess arbete under det gångna året!

