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SVERIGES MYKOLOGISKA FÖRENING 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

2021 
 

 
Styrelsen för Sveriges Mykologiska Förening får härmed lämna följande berättelse för den av 
föreningen bedrivna verksamheten 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
Hedersmedlemmar: Kerstin Bergelin, Siw Muskos och Åke Strid. 
 
Styrelsen bestod fram till årsmötet 6 mars av Hjalmar Croneborg (ordförande), Elisabet 
Ottosson (vice ordförande), Eva Lundell (kassör), Henrik Sundberg (sekreterare), Diana 
Miscevic, Mikael Jeppson och Michael Krikorev (ledamöter). 
 
Efter årsmötet såg styrelsen ut sålunda: Hjalmar Croneborg (ordförande), Mikael Jeppson 
(vice ordförande), Eva Lundell (kassör), Henrik Sundberg (sekreterare), Diana Miscevic och 
Michael Krikorev (ledamöter) samt Majken Ekstrand och Björn Larsson (suppleanter). Därtill 
kom Elisabet Ottosson (föräldraledig). 
 
Redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift har utgjorts av Mikael Jeppson, redaktör och 
ansvarig utgivare, samt Ellen Larsson och Jan Nilsson. 
 
Revisorer har varit Bengt-Arne Walldén och Anne Järvinen, och Monica Svensson och Rolf 
Libelius har varit revisorssuppleanter. 
 
Valberedning bestod fram till årsmötet 6 mars av Susanne Hernqvist, Elisabeth Bååth och 
Ingrid Högberg (sammankallande), och efter årsmötet av Gunilla Kärrfelt, 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 2021-12-31 var 511. 
 
Antal protokollförda styrelsemöten: 10, plus det konstituerande mötet. Ett av mötena, i 
november, genomfördes med styrelsen samlad på samma plats. Övriga möten via video. 
 
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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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. 

Verksamheten  

Verksamheten har inriktats mot föreningens ändamål att sprida kunskap om svampar och 
deras roll i naturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsmötet hölls 6 mars 2021, via video. 
 
I samband med årsmötet arrangerade SMF den årliga Mykologilördagen. 
Vi fick ta del av föredrag om bland annat: 

§ en överblick över svampriket av Henrik Sundberg 
§ Systematikens frontlinje av Martin Ryberg 
§ Tryfflar i vår tid av Mikael Jeppson och Ellen Larsson 
§ Nytt medborgarforskningsprojekt presenteras av Åsa Kruys 
§ Bruna små lurviga saker under andra saker av Sten Svantesson 

 

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 Hjördis Lundmark för förtjänstfulla insatser svensk mykologi. 

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 innehållet på föreningens webbplats utökats i omgångar. www.svampar.se. 
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Mykologiveckan 

2021 års mykologivecka genomfördes på Gotland, 4–10 oktober, med ungefär 70 deltagare. 
Referat från mykologiveckan publicerades i SMT nr 4 2021. 

Svampens dag 

Svampens dag, som är ett samnordiskt projekt, inföll den 5 september i hela landet med olika 
aktiviteter. Ett antal arrangemang genomfördes, med exkursioner, utställningar, 
svampbestämning, samt föreläsningar och möten utomhus. 

Resor, kurser & andra aktiviteter 

• Sandtallskogsworkshop 2 – 5 september med Helena Björnström		
• Ängssvampsworkshop 24 - 26 september med Kill Persson	
• Vedsvampsträff 12 – 14 november med Elisabet Ottosson.	

 
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 Mattias Andersson, Eva 
Grönlund, Mikael Jeppson, Michael Krikorev Nils-Otto Nilsson Johan Nitare och Kill Persson. 
Mattias Andersson är därtill ledamot i arbetsgruppen för svenska växtnamn, med ansvar för 
svampar, och för samordning mellan de båda grupperna. 

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. Bland annat har ett möte med 
ArtDatabanken genomförts. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är sedan januari 2021 helt digitalt och alla dokument finns kopplade 
och synliga i bokföringen. Genomgång och kontroll är inte längre beroende av fysiskt möte 
med revisorer. Ekonomi är stabil men nuvarande medlemsavgift täcker inte löpande 
kostnader och tryckning av SMT. Föreningen är beroende av årliga bidrag. 
 
Vi har i arv från Birgitta Gahne erhållit medel med 100 000 kr till upprättande av en fond. 
”Birgitta Gahnes fond för utforskande av Sveriges svampflora”. 

Medlemsregister 

Under våren fördes medlemsregistret över till det webb-baserade system som vi köpt. Arbete 
med att få det att fungera som vi önskar har pågått under året. 
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Ansökningar om medel 

SMF har under året 2021 ansökt och fått medel från Tore Nathorst-Windahls minnesfond. Ur 
SLU Artdatabankens utlysning för nätverkande aktiviteter beviljades medel för att genomföra 
mykologiveckan, medel som alltså hanterades av arrangörerna, med viss hjälp av SMF och 
Göteborgs universitet. 

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 2021 utgör bilaga till denna verksamhetsberättelse. 
 
 


