Konstituerande årsmöte och bildande av svampklubb:
Närvarande personer för information och tankar omkring bildandet av en svampklubb i Norrbotten i
Folkuniversitetets lokaler på Upplagsvägen 24 kvällen den 6 maj 2014.
Göran Lidén, Ulla Bogacz, Ulf Kvist, Roger Eliasson, Alicia Friars Cano, Lena Lindqvist, Lena
Lindbäck, Agneta Wikström, Kirsti Reuhkala, Margareta Nilsson, Disa Lindberg, Malin Jansson,
Börje Ulander, Siv Andersson, Solveig Andersson, Lisbeth Lindvall, Martina Bergman samt Jesper
Andersson och Lloyd Baltz från Folkuniversitetet.
Informationsmötet började med att alla fick kaffe och bullar och Göran Lidén hälsade alla välkomna
till denna första träff. Alla närvarande fick presentera sig för varandra. Göran visade ett bildspel
med tankar och visioner för en tänkbar svampklubb. Olika namnförslag diskuterades på mötet och
om namnets betydelse skulle påverka eventuella bidrag.
Stadgarna föredrogs och ändringar skedde på §1, §3, §6. Logga till föreningen behövs och alla
förslag skickas till Roger Eliasson som sammanställer till styrelsen. Ett förslag till en
verksamhetsplan föredrogs av Göran Lidén med följande punkter: -avrostning – exkursionerallmänheten- föreläsningar- svampmatkvällar- årsmöte. Att göra en bok om svamp samt deltaga
bland annat på Skördedagarna i Boden togs upp.
Ett mikroskop kommer att finnas tillgängligt i klubben. Möjlighet att laga mat samt färga garn går
att göra i Folkuniversitetets lokaler i Boden. En hemsida bör finnas och den skapas av Lloyd och
Roger Eliasson blir webbansvarig. Efter detta började det konstituerande årsmötet och bildandet av
Luleå svampklubb.
Konstituerande årsmöte:
§1

Göran Lidén öppnar årsmötet.

§2

årsmötet valde Göran Lidén som årsmötesordförande.

§3

årsmötet valde Jesper Andersson till årsmötessekreterare.

§4

årsmötet valde Ulla Bogacz och Lena Lindbäck till justerare.

§5

årsmötet godkände dagordningen för dagen.

§6

årsmötet beslöt att namnet är Luleå Svampklubb

§7

årsmötet beslöt att ändra § 1, 3, 6 (bilaga 1)

§8

Den förslagna verksamhetsplanen godkändes med tillägg för Skördemarknaden i Boden.
(bilaga 2)

§9

Ingen budget finns ännu. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara 100 kronor per
kalenderår. Årsmötet beslöt att Göran Lidén kontaktar kommunen för att få del av
bidragsmöjligheter till föreningen.

§10

Årsmötet valde Göran Lidén till ordförande.
Ledamöter på 2 år valdes: Lena Lindqvist och Ulf Kvist

Ledamöter på 1 år (nästa år så är alla ledmotsposter på 2 år): Börje Ulander och Lena
Lindbäck.
Suppleanter på 1 år: Jesper Andersson och Martina Bergman
Revisor: Hans- Erik Öster
Revisorssuppleant: Roger Eliasson
Valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en valberedning.
§11

Inga övriga frågor fanns.

§12

Klubbens första ordförande tackade alla närvarande och hade sedan en kort frågestund om
olika sorters svampar.

Ordförande: Göran Lidén

Sekreterare: Jesper Andersson

Justerare: Ulla Bogacz

Lena Lindbäck

