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2014-08-13 

Medlemsträff nr.1 
Redogörelse av Svampklubbens styrelse:  
Göran Lidén - (ordförande) 
Ulf Kvist - (ledarmot samt ansvarig Hemsida) 
Lena Lindqvist - (ledarmot samt Redaktör/ansvarig för Nyhetsbrev samt samordare av 
inkommande bilder och övrigt informationsmaterial från medlemmar och styrelse) 
Jesper Andersson - (suppleant samt ansvarig för medlemsregistret) 
Börje Ulander - (Kassör) 
Lena Lindbäck - (Sekreterare samt profilansvarig) 
Martina Bergman - (Suppleant samt ansvarig för klubbens Facebooksida) 

 

1.  Nulägesrapport 
1a Hemsida   www.luleasvampklubb.se 
- Hemsidan är under ständig utveckling och alla tips från medlemmar välkomnas! 
Hemsidan kommer att innefatta en intern hemsida som endast blir tillgänglig för 
medlemmar. Lämnas information om Styrelsemedlemmar och deras ansvarsområden 
(se ovan). Kontaktuppgifter informeras kommer att finnas på hemsidan. På hemsidan 
kommer det även att finnas tillgängligt medlemsregistret, svamprecept, nuläget, 
kommande händelser och annan ”matnyttig” information som kan vara av intresse. 
Framkom att, om ni som medlem saknar någon information, var vänlig maila detta till 
Ordförande Göran Lidén så får vi se vad vi kan göra. 
-  På hemsidan kommer en länk till Facebook att finnas, och även information om 
kontaktuppgifter till Styrelsemedlemmar och deras ansvarsområden, samt konto- och 
bangirouppgifter, e-postadress till Svampklubben … etc. 

 

1b Facebooksgrupp   Martina 
Du ansöker om medlemskap som vanligt inom facebook. På Facebooksidan kan du 
som medlem exempelvis fota en svamp, informera alternativt fråga om den eventuella 
svampen. Du kan även lägga in tips om svampställen etc. På Facebook kommer det 
bla att förmedlas exkursioner, kurstillfällen och andra nyheter som kan vara av värde. 
Obs  Information av vikt kommer även att förmedlas till registrerade medlemmar via 
mail (och även ev sms om det kan göra kostnadsfritt).  
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1c Nyhetsbrev    Lena Lindqvist 
- Nyhetsbrev kommer att utkomma som e-postutskick ca 2-3 ggr/år  
- Bilder välkomnas från medlemmar, och dessa skickas via mail/mms till klubbens 
kontaktperson, dvs klubbens ”Redaktör”, Lena Lindqvist. Alternativt att medlemmar 
direkt förmedlar sina bilder och upptäckter på vår Facebook-sida. 
  
1d Profilmaterial    Lena Lindbäck 
- På förslagen om reklamsakerna T-Shirt, keps och Pins visade det sig att 
medlemmar främst är intresserade av Kepsar (100:-/st) samt Pins (20:-/st). 

 
2.  Registrering av föreningen 

Medlemsavgift/Kontonummer  Börje 

Då priset för bankgiro, med internetbank uppgår till sammanlagt 750:-/år  beslutades 
att, då vi är en nystartad förening, blir början att enbart använda oss av ett 
kontonnummer.  Medlemsavgiften är bestämd till på 100:- och betalas därav 
tillsvidare in på kontonummer: 8201-6, 933 275 603-1. Är då även av stor vikt att 
nyblivna medlemmar även mailar, förutom fullständigt namn, till Luleå Svampklubb, 
även sin e-postadress och mobilnummer till Goran.liden@telia.com. 
 

3. Projekt svampboken  Göran 

Projektansvariga: Göran Lidèn och Roger Eliasson. 
Göran presenterar för medlemmarna projektidén om att göra en bok om vanliga 
svampar och svampens betydelse inom området Hertsölandet-Ormbergets 
naturreservat. Boken är menad att även innefatta recept och kartor med 
naturstigarna mm. Ansökan har inlämnats till Luleå kommun gällande bidrag för att 
genomföra detta. Målgrupper är främst turister och naturintresserade och 
svampintresserade. Beräknad budget är 180.000:-, där Luleå Svampklubb, med 
ekonomiskt stöd från Luleå kommun, står som ansvarig utgivare. Tanken är att det 
blir ett bokförlag som för klubben blir kostnadsfritt, men att intäkterna tillfaller Luleå 
Svampklubb. Insatsen från Svampklubben blir då arbetstimmar för detta. Planerad 
lansering blir bla klubbmedlemmar, museer, turistbyråer , hemsidan, Facebook, 
deltagande på evenemang etc.  
 

4. Medlemsregistret      Jesper 
För tillfället (detta år), till att ett Bankgiro är ordnat, så görs medlemsinbetalningar på 
Kontonummer 8201-6, 933 275 603-1, samt att medlemmar manuellt meddelar hela 
sitt namn, mobilnummer och mailadress till styrelsen via mailadress: 
goran.liden@telia.com. 
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5. Aktiviteter Hösten 2014  Göran 

Göran meddelar att det planeras gemensamma dagar att följas ut på svampplockning 
för medlemmar. Detta meddela till medlemmarna antingen via sms (dvs om det är 
kostnadsfritt), alternativt via e-post och på hemsidan för medlemmar. Kommer även 
att finnas som information via facebooksidan. 
 
Svampkurs steg 1: Kursavgiften för denna kurs kommer att för medlemmar bli 450:- 
(ord. Pris 650:-) där avgiften även innefattar en svampbok utan extra kostnad.  
 
5a Exkursioner/Planerade aktiviteter 
30/8 i Piteå och 31/8 i Luleå  
Planerade aktiviteter är Piteå Museum 30 aug och Norrbottens museum 31 aug 2014:  
- Klubbens medlemmar (de som kan och vill. Är du intresserad, meddela Göran på 
mailaderss:  goran.liden@telia.com ). Vi som deltar samlas kl. 08.00 vid båda 
tillfällena. 
- Exkursion sker för allmänheten kl. 09.00-11.00, information ges innan de beger sig 
ut i skogen. 
- 13.00 utställning börjar där allmänheten kan få svampar artbestämda. Det kommer 
även att bjudas på svampsoppa till allmänheten. Ni kom kan, bidra gärna med 
svamp till detta tillfälle. 
- Annonsering sker via museerna: i tidningar och via radio, museernas hemsida samt 
via affischering, hemsida etc. 
 
5b Kulturnatten 13/9 
Svampklubben kommer att, via Folkuniversitetets monter att finnas mellan kl. 12.00-
17.00 där vi kommer att marknadsföras, kommer att finnas informationsmaterial men 
även försäljning av kepsar och pins. Intresseanmälan om att delta meddelas 
styrelsen via e-post. goran.liden@telia.com  
 
5c Medlemsträffar – meddelas på samma sätt som tidigare noterat (hemsida, 
facebook, telefon) 
 
Tips av medlemmar: Att delta på Bodens skördemarknad. Dock framkommer ett 
hinder gällande detta då detta innefattas av en kostnad som klubben i dagsläget inte 
har råd till. 
Tips framkommer även om en eventuellt gemensamt resa till skärgården för 
gemensam svampplockning, samt att försöka träffas för matlagningskurs med fokus 
på svamp.  
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6.  Avrostning- vanliga svampar i norr Göran 
Göran uppdaterade oss medlemmar angående våra vanligast Svenska matsvamparna, 
som vi kan finna i vår närskog. 


