
   
 

   
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening 

 
 

Styrelse och medlemmar 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Eva Björnström (sekreterare), 
Gunilla R. Burke, Anders Dahl (ordförande), Yui Chomphunut Haglund 
(webbansvarig), Therese Hellberg, Shu-Chin Hysing, Myrra Romberg, Lars 
Salomon, Jan Svensson (vice ordförande), Sigvard Svensson (kassör) och Tony 
Svensson (programansvarig). 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Totalt har 258 
personer betalat medlemsavgiften för 2022, varav 56 som familjemedlemmar. 
Det är en minskning med 24 sedan 2021. Föreningen har dessutom 5 
hedersmedlemmar.  
Föreningens revisor under året har varit Matz Hansson, med Ida Andersson som 
suppleant. Helena Lindgren och Carita Flink har utgjort valberedning. 

Verksamhet 
Programkommittén har bestått av Tony Svensson (sammankallande), Helena 
Lindgren, Jan Svensson, Myrra Romberg, Stefan Phalagorn Bergström, Lars 
Salomon och Mats Karlsson. 
Under året genomfördes 23 exkursioner utöver årsmötet och NMC. En 
exkursion fick ställas in ställas in pga torka. De flesta exkursionerna finns 
kortfattat refererade i föreningens tidskrift Puggehatten. Många exkursioner har 
varit mycket välbesökta, totalt kunde vi räkna in drygt 300 deltagare och alltså 
ett genomsnitt på nästan 13 deltagare per exkursion. Genom bred verksamhet 
med en blandning av matsvampsexkursioner och inventeringsexkursioner har vi 
kunnat locka många deltagare till våra exkursioner. Denna verksamhet har 
möjliggjorts genom duktiga och engagerade exkursionsledare, 11 till antalet. 
Den 15 oktober kunde vi äntligen besöka Svampevennerne på Bornholm igen 
efter två års uppehåll på grund av Corona-pandemin. På grund av lite manfall 
var vi endast 5 personer som tog denna möjlighet att besöka Bornholm. 
Puggehatten stod för kostnaden för färjetur och bilresa, tack vare stöd från 
Kapten Carls Stenholms donationsfond.  
26 september – 1 oktober stod Puggehatten värd för Nordic Mycological 
Congress, NMC XXV. Arrangemanget lockade 58 deltagare (några bara enstaka 
dagar). Deltagarna kom framför allt från Norden men även några från övriga 



   
 

   
 

Europa. Totalt hade arrangemanget deltagare från 9 länder. Centrum för 
arrangemanget var Backagården i Höör. Totalt besöktes under veckan knappt 20 
olika lokaler runtom i Skåne. Trots den torra sommaren och tidiga hösten 
hittades ett ganska stort antal arter av deltagarna. En rapport från veckan 
kommer så småningom att publiceras (på engelska). 
Pga. vårt engagemang i NMC valde vi att inte genomföra någon 
inventeringshelg under 2022.  
”Svampens dag”, gemensam för Sverige, Norge och Danmark, anordnades 2022 
som alltid den första söndagen i september, dvs söndagen den 4:e. I Skåne 
erbjöds ett antal aktiviteter under dagen, några med engagemang från 
Puggehattens medlemmar. Arrangemang med anknytning till svampens dag 
anordnades bl.a. i Stenshuvuds NP, naturum Skrylle, naturum Söderåsens NP, 
Pildammsparken i Malmö samt Solvalla bygdegård i Sjöbo. Från föreningens 
sida har vi inte haft någon samordning kring aktiviteter.  
Föreningen erbjuds fortlöpande att yttra sig över förslag till nya naturreservat, 
ändrade skötselplaner, åtgärdsprogram, bevarandeplaner, kommunala 
naturvårdsprogram och liknande. Arbetet är tidskrävande och det är ett fåtal 
personer som svarar på remisserna från föreningens sida. Under året har flertalet 
av remisserna tyvärr blivit obesvarade från föreningens sida.  
Vi har deltagit aktivt i olika samrådsgrupper kring naturvård, där vi på olika sätt 
bidrar med kunskap om svamparnas betydelse för biologisk mångfald. Bland 
annat har representanter från styrelsen haft ett dialogmöte, den 24 augusti, med 
ledningen för Länsstyrelsens Naturskydds- resp. Naturvårdsenheter.  
Puggehatten har fått inbjudningar till bl.a. referensgruppen för Hasslemölla gård 
där vi deltog och Samrådsgruppen för naturvård där vi inte hade någon 
representant närvarande. Puggehatten har representanter i skötselråden för 
Skoghejdans naturreservat, Söderåsens nationalpark och naturumråd Skrylle.  
Projektgruppen för ”Skånes svampar” hade under årets inledande månader 
några möten för att driva projektet vidare. Nils-Otto som varit projektledare för 
Skånes svampar har avsagt sig ansvaret under året men ingår fortfarande i 
projektgruppen. I styrgruppen för projektet ingår Nils-Otto Nilsson, Claes 
Ingvert, Tony Svensson, Sigvard Svensson och Anders Dahl. 
 
Ansvariga för webb och kommunikation har under året varit Yui Chomphunut 
Haglund (sammankallande), Anders Dahl och Gunilla R. Burke. Föreningens 
Facebook-sida (facebook.com/svampmedpuggehatten) blir allt mer populär och 
hade vid slutet av 2022 drygt 1400 följare. Vi planerar att fortlöpande utveckla 
både webbplatsen (puggehatten.se) och föreningens närvaro på sociala medier. 



   
 

   
 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av den bifogade redogörelsen. Medlemsavgiften 
har för år 2022 varit 175 kr. Familjemedlemskap har kostat 25 kr.  
Föreningen har efter ansökan fått ett generöst bidrag på 20000 kr till 
verksamheten från Region Skåne. 
Ansökningar om kommunbidrag skickades ut till länets alla kommuner. Trots 
att utskick av ansökningar gjordes sent på året fick föreningen bidrag från 
Ystad, Helsingborg, Lomma och Lund om totalt 18000 kr.  
Årets underskott på drygt 30000 kr beror till stor del på utgifter för NMC XXV 
och att ett antal anmälningsavgifter betalades redan 2021 då arrangemanget var 
tänkt att hållas. 
NMC XXV gick med ett överskott på drygt 38000 kr. Överskottet kommer att 
användas för sekvensering av skånskt svampmaterial.  

Tidskriften Puggehatten 
Tidskriften omfattade under året 96 sidor fördelade på 2 dubbelnummer. 
Upplagan har varit 350 exemplar varav 67 skickats som friexemplar till flertalet 
kommunbibliotek i Skåne (några har tackat nej!), till institutioner i Norden eller 
som byte mot tidskrifter från andra föreningar. 
Redaktör för tidskriften har under året varit Shu-Chin Hysing. Redaktören har 
valt att jobba med medarbetare kring varje nummer i stället för en traditionell 
redaktion. Personer som bidragit nämns i varje nummer.  
 
  



   
 

   
 

Styrelsen, den 8 februari 2023 

 

Anders Dahl (ordförande) Sigvard Svensson (kassör) Eva Björnström (sekreterare) 
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