
Uppsala	den	9	mars	2021	 

	

Välkommen	till	årsmöte	i	Uppsala	Svampklubb!	

Torsdagen	den	25	mars	kl.	18.00	–	ca	19.00 

Årsmötet	hålls	på	distans	via	e-mötesverktyget	Zoom.	För	att	delta	i	mötet	
går	man	in	på	följande	länk,	som	kommer	vara	öppen	från kl. 17.30:  

https://uu-se.zoom.us/j/64561879946 

Väl mött! Hälsar styrelsen 

 

Ditt	medlemskap	betyder	mycket	för	klubben! 

Medlemsavgift	för	2021	är	60	kr.	Inbetalas	till:	Pg	382054-5 

• Ange	namn	vid	inbetalning.	
• Om	ny	e-postadress	eller	ny	medlem,	meddelas	detta	även	till	kassören	per	e-

post:	mats.hellberg.uppsala@gmail.com		

 

Med	detta	utskick	följer: 

• Kallelse	och	dagordning	till	årsmöte	den	25	mars	2021		
• Verksamhetsberättelse	för	verksamhetsåret	2020 

 
 
 

 
  



Uppsala Svampklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöte 

Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 18.00 – ca 19.00 

Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64561879946 

 

Dagordning  

1. Öppnande av årsmötet och fastställande av röstlängd.  
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.  
3. Val av årsmötesfunktionärer: a/ ordförande  

b/ sekreterare 
c/ två protokolljusterare, tillika rösträknare.  

4. Fastställande av dagordningen.  
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det senaste räkenskapsåret.  
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.  
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
8. Beslut i anledning av vinst eller förlust.  
9. Behandling av förslag från styrelsen eller från enskild medlem. Inga motioner har 

inkommit till styrelsen.  
10. Fastställande av arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.  
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.  
12. Val av föreningsfunktionärer: 

a/ ordförande för en tid av ett år 
b/ övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,  

varvid två ledamöter väljs udda år och två väljs jämna år. c/ två revisorer och en 
revisorsersättare för en tid av ett år.  

13. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.  
14. Övriga frågor, endast diskussion.  

 

Efter årsmötet, ca kl. 18.30, visas bilder från Svampklubbens aktiviteter under 2020. 

 
  



Uppsala Svampklubbs verksamhetsberättelse för år 2020 
 
Uppsala Svampklubbs styrelse 2020 har bestått av Christina Wedén (ordförande), 
Elna Stenström (sekreterare), Mats Hellberg (kassör), Björn Bråvander (vice 
ordförande), Karolin Ring (vice sekreterare) och Patrick Fritzson (vice kassör).   
 
Tre styrelsemöten har hållits under året: Den 10 februari (med styrelsen för 2019), 
den 29 juni (då både Maria Backlund och Karolin Ring deltog m.a.a. det uppskjutna 
årsmötet där Maria skulle avgå och Karolin föreslagen till inval) och den 30 november, 
som också var ett konstituerande möte efter det framskjutna årsmötet. Årsmötet som 
skulle hållits i mars fick skjutas fram p.g.a. pandemin och hölls istället den 20 augusti 
i Friessalen, där deltagarna kunde sitta med säkerhetsavstånd från varandra. 
Medlemmarna deltog även via e-mötesverktyget Zoom. Efter årsmötet lyssnade vi till 
föredrag av Elisabet Ottosson, Artdatabanken och SMF, om Svamparna i den nya 
rödlistan och fick även information om det fungaväkteri som Elisabet startade under 
hösten 2020. Även föredraget kunde följas via Zoom.  I samband med årsmötet 
tilldelades den ideella verksamheten Fungaväkteri ett stipendium om 3000 kr från 
Agneta Strandberg Arvebys Minnesfond för Mykologisk Verksamhet för att användas 
i verksamheten. Elisabet Ottosson tog emot priset för SMF:s räkning. Motivering: 
”För att med det nystartade fungaväkteriprojektet med stort personligt engagemang 
uppmuntra och möjliggöra systematisk inventering och rapportering av 
marksvampar”. 
 
Svampklubben deltar normalt i flera samverkansevenemang, såsom Stadsskogens 
dag, som under 2020 fick ställas in p.g.a. pandemin. Svampklubbens verksamhet har 
dock fortsatt och anpassats till de restriktioner som funnits för att minska risken för 
smittspridning. Styrelsemötena i juni och november har hållits utomhus, i juni i 
stekande försommarsol och i november i ett snöigt Stadsskogen. Styrelsens 
sekreterare har lyckats bemästra utmaningen väl med att ta anteckningar i olika 
väderlek. Svampklubbens exkursioner har genomförts med begränsat antal deltagare, 
som bedömts klaras av beroende på lokalernas beskaffenheter, 
parkeringsmöjligheter etc. och inom ramen för de restriktioner som rått vid tillfället.  
 
Tre exkursioner hölls under hösten. 9 september hölls kvällsexkursion i Stadsskogen 
som upptakt till säsongen. Det blev fullt gäng till de begränsade platserna och trots 
viss sedvanlig oro för svamptillgång så blev resultatet uppmuntrande. Vi hittade arter 
för alla smaker, såväl vanlig matsvamp som kantarell och kremlor som mer 
svårbestämda arter som mikroskoperades och delgavs gruppen i efterhand. Två 
karaktärsarter för Stadsskogen, tallticka och blomkålssvamp, väckte intresse. Artlista 
för exkursionen: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=3958&iden
tifier=03B28B2F 



 
Den 24 september besökte vi Andersby ängsbackar. Karin Martinsson guidade oss 
genom skogen i naturreservatet. Fokus var naturvårdsarter och vi såg bl.a. ekticka, 
stor aspticka och igelkottröksvamp. Det deltog ca 25 personer under exkursionen.  
 
Fjolårets lyckade exkursion till Norduppland i samarbete med bl.a. Tommy Löfgren 
följdes upp med en ny exkursion den 10 oktober vid Marma skjutfält och Dängnäs i 
Norduppland. Tommy Löfgren var vår guide till lokalerna och intresset att delta var 
stort. Det blev en lyckad dag med vackert väder och gott om intressanta fynd. 
Ädelspindlingar (Cortinarius) och taggsvampar (Hydnellum) var i fokus, men det fynd 
som väckte störst reaktion i gruppen var ändå Tricholoma ilkkae, goliatmusseronens 
granskogssläkting. Stort tack till Owe Rosengren och alla som bidragit till att fynden 
dokumenterats i Artportalen. Artlistor för de två lokalerna vi besökte följer här. 
Marma skjutfält - tallhed: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=4204&iden
tifier=5B42BAAB 
Dängnäs - kalkgranskog: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=4203&iden
tifier=92A72EFB 
 
Djävulssoppen visade sig i Uppsala igen i augusti och väckte intresse från när och 
fjärran, vilket även uppmärksammades i ett reportage i UNT den 4 augusti med Björn 
Bråvander från Svampklubben.  
 
Uppsala Svampklubb har under året ansökt till Länsstyrelsen om att hålla exkursioner 
i Vårdsätra Naturpark och klubben har erhållit dispens från tillträdesförbudet som 
annars föreligger. Vi har nu möjlighet att (med restriktioner) besöka reservatet t.o.m. 
2025. 
 
Svampklubben har genom Mats Hellberg inbjudits till att fortsätta 
delta i Länsstyrelsens konferenser om det ökande ekonomiska intresset av att 
använda skogen som råvara som ersättning för fossila bränslen samt om vikten av att 
bevara naturens mångfald och skogen som en kolsänka. Detta har ytterligare 
aktualiserats av att det i närområdet till Uppsala pågår flera konflikter med  
stadsnära avverkningsanmälningar i skogar med höga natur- och rekreationsvärden.  
 
Svampklubben har under året svarat på en remiss från Länsstyrelsen rörande 
”Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald, yttrande över länets 
färdplan”.  
 
I likhet med ett flertal andra organisationer och institutioner, lämnade Svampklubben 
in ett eget yttrande (Yttrande Sydöstra, diarienummer KSN-2017-0007) till Uppsala 



kommun i maj m.a.a. kommunens fördjupade översiktsplan för Sävja 2020 som 
föreslagit en mycket omfattande exploatering i och omkring det befintliga 
naturreservatet. 
 
I juni kom besked om att Länsstyrelsen efter en inlämnad avverkningsanmälan från 
förvaltaren av naturreservatet, beslutat om att förbjuda alla avverkningar i 
Kungshamn-Morga omfattande all skogsmark inom naturreservatet under tre år i 
avvaktan på en planerad översyn och skärpning av reservatsbestämmelserna. 
 
Karin Martinsson deltar som representant för Svampklubben i Knivsta kommuns 
naturvårds- och friluftsråd.  
 
Uppsala Svampklubbs hedersmedlem Birgitta Gahne gick ur tiden i april 2020 och 
flera representanter för Svampklubben skrev ett minnesord över Birgitta som 
publicerades i UNT den 22 november.  
 
Lennart Holm och Kerstin Holm har till Uppsala Svampklubb testamenterat sin 
samling av mykologisk litteratur. Denna mykologiska litteratur, varav en stor del 
speciallitteratur, förvaras tills vidare hos Christina Wedén. Inget arkiv har ännu 
upprättats, men hyllorna med synliga bokryggar har fotograferats. Styrelsens 
förhoppning är att detta ska kunna komma Svampklubbens medlemmar till gagn 
framöver.  
 
Under 2020 har diskussion förts med Sveriges Mykologiska Förening SMF om 
möjligheten att Uppsala Svampklubb ska stå värd för Mykologiveckan 2022. 
 
 


