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Årsmötet 2010
Årsmötet för Svampkonsulent NORR genomfördes i samband med riksförbundets höstträff i Trehörningsjö. 17 medlemmar
hade infunnit sig där Per-Axel Karlsson valdes att leda årsmötet och Anna-Lena Lindqvist valdes att föra dagens protokoll.
Till justeringsmän valdes Gunhild Nyberg och Sigridur Arnadottir.
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 2010-2011 valdes Stig Norell till ordförande och till övriga styrelseledamöter
valdes Anna-Lena Lindqvist för 1 år. Till suppleant valdes Göran Lidén, Luleå för 2 år. Övriga närvarande ledamöter
valda 2009 på 2 år var Lisa Persson-Dahlén och Yvonne-Gustafsson-Lundmark samt Gunvor Forsell. Valberedningen
bestående av Maria Sandström och Jörgen Olauson hade erfarit ett aktivt år men önskar ej fortsätta ytterligare ett år.
Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag om ny valberedning.
Till revisorer för Svampkonsulent Norr valdes Monica Svensson, Bollnäs och till revisorssuppleant Sigridur Arnadottir,
Lycksele. Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 150:-.
Årsmötet beslutade enhälligt att utse Stig Norell till hedersmedlem. Årsmötesprotokollet finns att läsa på vår hemsida
http://www.svampkonsulentnorr.se

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 3 styrelsemöten samt ett flertal kontakter via e-mail och telefon. Styrelsen
har dessutom svarat för genomförandet av en vårträff samt planerat en höstträff. Vidare har styrelsen sammanställt en
kort beskrivning av Svampkonsulent Norr, vilken skickats till SMF för införande i deras skrift. Likaså har material
insänts till Svampkonsulenternas Riksförbund, vilket redovisats i Sporaden nr 1/2011.

Styrelsemöten
Konstituerande styrelsemöte hölls den 29 augusti i samband med konsulentträffen i Trehörningsjö. Här beslutades om att
firmatecknare för Svampkonsulent Norr skall vara Lisa Persson-Dahlén och Stig Norell var för sig. Vidare beslutades att
billigaste färdsätt skulle användas vid styrelsemöten och att där bil används skall bränslekostnad utgå. Styrelsen ska
undersöka huruvida Skype kan användas för sammankomster.
Förslag på vårträff resp. höstträff diskuterades samt reklamtryck.
En ev. gemensam bussresa till riksträffen i Skåne skulle undersökas.
Styrelsen beslutade att inköpa boken “Svamplycka” och överlämna den till avgående ordförande Anitha Lundberg som
tack för det gångna året.

Styrelsemöte hölls den 15 januari 2011 vid Umeå universitet där “Vårträffen” var den viktigaste punkten på dagordningen.
Här hade det från medlemmar framförts önskemål om temat vedsvampar. Styrelsen beslutade att tillfråga Gunhild Nyberg
om hennes medverkan.
Inför höstträffen i Lycksele den 12-14 augusti lovade Lisa att ta behövliga kontakter. Förslag på boende var Kattisavan
och Ansia.
En eventuell bussresa till Skåne hade Göran Lidén lämnat ett kostnadsförslag. En intresseanmälan skulle göras på hemsidan.
Stig informerade under dagen nyutbildade svampkonsulenter vid universitetet om Konsulent Norr och dess verksamhet,
samt överlämnade Konsulent Norrs informationsbroschyr.
En ekonomisk rapport från kassören lämnades. Styrelsen uppdrog åt kassören att undersöka bidragsmöjligheter inför
höstträffen. Inför Svampkonsulenternas Riksförbunds årsmöte beslutades att Anna-Lena Lindqvist skulle representera
Svampkonsulent Norr.
Frågan om stödmedlemskap diskuterades. Styrelsen beslutade att tillstyrka stödmedlemskap och att stödmedlemskapsavgiften skall vara 100:- utöver ordinarie medlemsavgift.
Styrelsen beslutade att utskick till medlemmar i första hand ska ske genom e-post.
I samband med träffen i Bjurholm genomfördes ett styrelsemöte där det beslutades om ett utskick till alla medlemmar om
förslag på styrelsemedlemmar och övriga förtroendevalda inför årsmötet 2011. Svar från Svampkonsulent Norr:s medlemmar
skall vara inskickade till Karin Johansson, Vormsele.

Medlemmar
Medlemsantalet var den 31 december 53. varav 2 st hedersmedlemmar.

Konsulentträffen i Trehörningsjö
Höstträffen 2010 för Svampkonsulent NORR var förlagd till Trehörningsjö i samband med Svampkonsulenternas Riksförbunds riksträff.
Markerna omkring Trehörningsjö bjöd på massor av svamp och ingen blev lottlös vare sig det gällde matsvamp, färgsvamp eller andra
rara arter. Drygt 120 arter fanns att beskåda på den sedvanliga svamputställningen där den för året uppmärksammade talltuvskivling,
Lyophyllum shimeji rönte stor uppskattning. När så några jättemusseroner, Tricholoma colossum hittades så var träffen fulländad.
Jättemusseronen var för många en förstagångsupplevelse. Ett flertal fruktkroppar hittades men korgarna fylldes i första hand av
goliatmusseron, Tricholoma matsutake. Förutom dessa tre arter var tallheden ovanligt artfattig den här hösten. En matsvamp som
däremot fanns i överflöd var svart trumpetsvamp, Craterellus comucopiodes, men det var på en annan plats.Tack alla som
hjälpte till med att ordna utställningsborden.

Vårträffen i Bjurholm med tema Bombmurklor och Trollhand
Årets vårträff gick av stapeln den 27-29 maj i Bjurholm som ligger 75 km väster om Umeå. Här hade svampkonsulent
Gunhild Nyberg, Umeå, vid ett flertal tillfällen besökt platser där man kan finna både trollhand, Hypocreopsis lichenoides
och bombmurkla, Sarcosoma globosum
Vi som kom till Angsjöns 4-stjärniga camping på fredagkväll blev mäkta besviken på de campingstugor som vi skulle bo
i under helgen. Campingen var som vi såg det en husvagnscamping (en bra sådan) men ingen en av våra stugor var i bra
skick.
Nåväl, vad gör man? Man får göra det bästa av situationen. Vi åtta som hade kommit samlades i en av stugorna och där
åt vi pajer som Lisa Dahlén-Persson hade iordningställt för oss som kom på fredag. En gemytlig början trots allt.
Vid framkomsten fick deltagarna ett kuvert innehållande lite material om trollhand, bombmurkla, gallbildning på platticka,
Ganoderma lipsiense samt lite om goliatmusseron, Tricholoma matsutake och fnöskticka, Fomes fomentarius.

Materialet var bl.a. Gunhild Nybergs projektarbeten om trollhand och fnöskticka samt svampkonsulent Anitha Lundberg,
Umeå, arbete med gallbildning på platticka. Planerna inför helgen diskuterades där en lokal med både trollhand och
bombmurkla kunde påträffas. Gunhild hade någon vecka tidigare varit hit och rekognoserat och då fanns det en del
fruktkroppar.
På lördagmorgon infann sig ytterligare 12 personer. Färden för dagens första exkursion ställdes upp mot vandringsleden
mellan Bjurholm och Örträsk vid Öreälven, nedanför Mariebäck.
Efter en mindre promenad över igenväxande ängsmark och branta sluttningar ner mot älven kom vi till en övernattningsstuga
där vi lämnade fikat för att sedan börja sökandet efter svamp. Det första som dök upp var orange- och mörk legeskål vilka
studerades och fotograferades. Ytterligare nedför branten för att vid älvkanten hitta de först fruktkropparna av trollhand.
Allmän glädje och ånyo fotograferande. Nu med trollska ögon uppenbarade sig ett stort antal av trollhander i olika
skepnader. I anslutning till växtplatsen för trollhand fanns stora mängder av kantöra, finns det ett samband? En fortsatt
vandring efter älven och nu upptäckte vi både bombmurkla och tulpanskål, Microstoma protracta samt ett flertal krös.
När så alla fått tagit del av upptäckterna återsamlades vi för fika. Under färden tillbaka till bilarna fick man bevis på hur
viktigt det är med gemenskap när färden uppför är i svåraste laget.

Arter hittade vid vandringsleden
Kantöra, Hymenochaete tabacina
Trollhand, Hypocreopsis lichenoides
Tulpanskål, Microstoma protracta
Orange legeskål, Byssonectria aggregata
Mörk legeskål, Nannfeldtiella aggregata
Sälgplätt, Cytida salicina
Snurrkrös, Exidia recisa
Brunkrös, Tremella foliacea
Sockerkrös
Svart eldticka, Phellinus nigricans

Eldticka, Phellinus igniarus
Fnöskticka, Fomes fomentarius
Björkticka, Piptoporus betulinus
Slingerticka, Cerrena unicolor
Zonticka, Trametes zonatella
Aspticka, Phellinus tremulae
Granticka, Phellinus chrysoloma
Rotticka, Heterobasidion annosum
Violticka, Trichaptum abietinum

Tillbaka till campingen för lunch som bestod av en smakrik köttgryta med tillhörande sallad. Därefter en ny exkursion
där målet var Nordåssjön där vi förväntade oss finna långfotad murkla, Gyromitra splendida. En ovanlig art där endast 9
ex finns rapporterat till Artdatabanken och då har Gunhild. rapporterat in 5 exemplar av dessa. Den här platsen är den
nordligaste inrapporterade. Ingen utöver Gunhild hade tidigare sett den vilket få ses som det viktigaste fyndet under
helgen. Efter vägen upp mot platsen för den långfotade murklan fick vi ta del av ett flertal grankottar med kotteskålar,
Piceomphale bulgaroides. Vidare fann vi örtaggsvamp, Auriscalpium vulgare och rund toppmurkla, Morchella esculenta.
Dagen avslutades med middag bestående av röding alternativ fläskfilé, båda rätterna var utsökta. Sent omsider kunde en
mindre bildvisning av bl.a. bombmurklor, trollhänder, gallbildade plattickor m.fl. arter beskådas.
Söndagens exkursion gick till Balbergets naturreservat som bestod av gammal granskog med stora inslag av asp och sälg
Ett stilla regnande gjorde att exkursionen blev en aning kortare än planerat men där fynden var desto trevligare. Första
fyndet var en aspticka, Phellinus tremulae av ett något annorlunda utseende (se bild) för att sedan följas av doftticka,
tidigare nordlig anisticka. På en asplåga påträffades en för oss ovanlig vit ticka vilken inte kunde artbestämmas på plats.
Vidare fann vi sälgticka och stenmurkla.
Helgen avslutades med lunch och information om höstens träff i Lycksele.
Ett stort tack till Gunhild Nyberg för ett framgångsrikt förarbete och till Lisa Dahlén Persson för de goda pajerna.

Hittade arter i Balbergets naturreservat
Sälgticka, Phellinus conchatus. Doftticka, Hapaloporus odorus. Stenmurkla, Gyromitra esculenta
Toppmurkla, Morchella elata. Aspticka, Phellinus tremula

