SVERIGES MYKOLOGISKA FÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2020
Styrelsen för Sveriges Mykologiska Förening får härmed lämna följande berättelse för den av
föreningen bedrivna verksamheten 2020-01-01 – 2020-12-31.
Hedersledamöter: Siw Muskos, Åke Strid, Kerstin Bergelin och Arne Ryberg.
Styrelsen bestod fram till årsmötet 7 mars av Hjalmar Croneborg (ordförande), Elisabet
Ottosson (vice ordförande), Ingrid Högberg (kassör), Henrik Sundberg (sekreterare), Diana
Miscevic, Mikael Jeppson och Michael Krikorev (ledamöter).
Efter årsmötet såg styrelsen ut sålunda: Hjalmar Croneborg (ordförande), Elisabet Ottosson
(vice ordförande), Eva Lundell (kassör), Henrik Sundberg (sekreterare), Diana Miscevic, Mikael
Jeppson och Michael Krikorev (ledamöter).
Redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift har utgjorts av Mikael Jeppson, redaktör och
ansvarig utgivare, samt Ellen Larsson och Jan Nilsson.
Revisorer har fram till årsmötet 7 mars varit Inga-Lill Franzen och Lars-Göran Hellsten, samt
revisorssuppleanter Lars-Inge Hedlund och Monica Svensson. Sedan årsmötet har Bengt-Arne
Walldén och Anne Järvinen varit revisorer, och Monica Svensson och Rolf Libelius varit
revisorssuppleanter.
Valberedning: fram till årsmötet 7 mars: Magnus Källberg, Elisabeth Bååth och Mattias
Andersson (sammankallande), sedan årsmötet Susanne Hernqvist, Elisabeth Bååth och Ingrid
Högberg (sammankallande).
Officiell adress: Sveriges Mykologiska Förening, Institutionen för biologi och miljövetenskap,
Göteborgs Universitet, Carl Skottsbergs gata 22B, Box 461, 405 30 Göteborg.
Hemsida: www.svampar.se.
Antal registrerade medlemmar 2020-12-31 var 546.
Antal protokollförda styrelsemöten: 8, plus det konstituerande mötet.
Medlemsavgift: 325 kr, för familjemedlem: 50 kr, för medlemmar bosatta i utlandet: 450 kr,
och för studerande 150 kr (i högst 5 år).
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Verksamheten
Verksamheten har inriktats mot föreningens ändamål att sprida kunskap om svampar och
deras roll i naturen.

Föreningen verkar för:
•
•
•
•
•
•
•
•

bättre kännedom om Sveriges svampar
bättre kännedom om svampars roll i naturen
effektiv svensk naturvård, såväl för svampar som för naturen i sin helhet
god hänsyn till naturen när man är ute i skog och mark
goda kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade
goda kontakter med mykologiska föreningar i utlandet
god samverkan med mykologisk forskning
god samverkan med föreningar för naturvård och för andra organismgrupper.

Årsmötet hölls 7 mars 2020 i Holmsund utanför Umeå.
I samband med årsmötet arrangerade SMF den årliga Mykologihelgen, 6-7mars.
Vi fick ta del av föredrag om bland annat:
Ascomyceter på svenska kärlväxter - Ove Eriksson
Taigans svampar - Helena Björnström
Det nutida skogsbruket och arternas överlevnad - Jon Andersson
Information om Herbarium UME - Katarina Stenman
Aktuellt om svampodling - Elisabeth Bååth
Talltuvskivling - en matsvamp på frammarsch - Henrik Sundberg
SMF:s inventeringar i fjällen - Hjalmar Croneborg
Tryffelprojektet - Mikael Jeppson
Försäljning erbjöds under mykologihelgen för deltagare att införskaffa nyare och äldre
mykologisk litteratur, samt kemikalier och objektglas för mikroskopering.
Svensk Mykologisk Tidskrift
Under verksamhetsåret utkom Svensk Mykologisk Tidskrift med fyra nummer varav
två nummer tryckta i svartvitt med innehåll av föreningsmaterial och två fylligare
nummer tryckta i färg med art- och släktpresentationer, bestämningsnycklar, nytt och
gammalt inom mykologin, ekologi och biotoper.
Bidrag i form av publiceringsstöd för Svensk Mykologisk Tidskrift har erhållits av Tore
Nathorst-Windahls minnesfond.
Sjutton utbytestidskrifter och tretton prenumeranter.
Arvode har utgått för redaktionellt arbete.
Guldkniven
Tilldelades Gillis Aronsson för förtjänstfulla insatser svensk mykologi.

Sida 2 av 4

ArtDatabanken, SLU Uppsala
Sveriges Mykologiska Förening har varit representerad i mötena med Artportalsrådet den 15
mars och 12 november, på ArtDatabanken SLU, Uppsala.
Föreningens webbplats
Under året har föreningens webbplats förnyats både till formen och i sitt innehåll, som har
innehållet utökats i omgångar. www.svampar.se.
Mykologiveckan
2020 års mykologivecka var planerad för att genomföras i trakten av Nybro i Småland. På
grund av pandemin ställdes arrangemanget in.
Svampens dag
Svampens dag, som är ett samnordiskt projekt, arrangerades den 6 september i hela landet
med olika aktiviteter. Ett antal arrangemang genomfördes, med exkursioner, utställningar,
svampbestämning, samt föreläsningar och möten utomhus från norr till söder. Svampens dag
är ett lyckat och uppskattat arrangemang på många håll, och ett bra sätt att nå ut till
allmänheten.
Resor, kurser & andra aktiviteter
•
•
•

Fjällvärldens svampar – Härjedalen augusti 2020
Tallnaturskogens vedsvampar – Dalarna september 2020
Musseroner – Östergötland oktober 2020.

Övriga kurstillfällen ställdes in på grund av pandemin.
Arbetsgrupp för svenska svampnamn & svenska växtnamnskommittén
SMF:s arbetsgrupp för svenska svampnamn har under året bestått av Mikael Jeppson, Sofia
Lund, Kill Persson, Johan Nitare och Michael Krikorev. Christina Wedén har varit ledamot i
svenska växtnamnskommittén, med ansvar för svampar, men under året slutat.
Biosam
Biosam bildades 2015 och är en samarbetsorganisation bestående av Sveriges ideella
biologiska föreningar. Syftet med föreningen är att vidareutveckla ett samarbete där vi på ett
bättre sätt ska kunna driva gemensamma frågor gällande artkunskap, biologisk mångfald,
natur och miljö, samt belysa och stärka föreningarnas roll i naturvårdssverige. Under året har
fortsatt samråd skett inför kommande aktiviteter.
Ekonomi
Under året har föreningen bytt bokförings- och faktureringsprogram till ett som heter
Fortnox. Från 2021 kommer bokföringen vara helt digital, vilket betyder att alla
verifikationsunderlag kopplas och kan ses inne i programmet. Nytt är också att föreningen kan
erbjuda e–faktura, vilket underlättar vid fakturering till länsstyrelser, kommuner och större
företag.
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Medlemsregister
Vi har under året beslutat att använda ett digitalt medlemsregister, Zynatic med start i januari
2021. Det betyder att föreningens medlemmar senare under 2021 kommer att kunna logga in
och få tillgång till sina egna uppgifter i medlemsregistret.
Ansökningar om medel
SMF har under året 2020 ansökt och fått medel från Kapten Carl Stenholms fond, Tore
Nathorst-Windahls minnesfond, Naturvårdsverket (sökt 2019 och erhållit medel 2020) men
även sökt 2020, SLU Artdatabankens utlysning för nätverkande aktiviteter.
Tack
Styrelsen framför ett stort tack till alla som har bidragit till SMF:s verksamhet under året.
Särskilt kan nämnas föreläsare vid Mykologihelgen, ArtDatabanken, Institutionen för Biologi
och Miljövetenskap, Göteborgs universitet, Tore Nathorst-Windahls minnesfond, kursledare,
artikelförfattare i Svensk Mykologisk Tidskrift, revisorer, valberedning samt redaktion för
Svensk Mykologisk Tidskrift, vilka alla tackas för ett mycket gott samarbete.
Årsbokslut för 2020 utgör bilaga till denna verksamhetsberättelse.
Någonstans på internet, 2021-03-06
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