Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008
Styrelsen för Föreningen Slow Food Västerås – Convivium Vasteras lämnar härmed sin
redovisning av verksamheten under 2008.

Medlemmar
För att vara föreningens andra hela verksamhetsår har utvecklingen av antalet medlemmar
varit fantastisk. Vi passerade 125 medlemmar till årsskiftet 2009.

Årets arrangemang & verksamhet
14 februari
Vi träffades på ett fullsatt Pilbogården i Västerås. Kvällens gäst var Mats-Eric Nilsson som berättade om
och ur sin bok ”Den hemlige kocken – Det okända fusket med maten på din tallrik”. Mats-Eric, som är
mycket välkänd och efterfrågad föredragshållare berättade om sina häpnadsveckande upptäckter i
samband med researcharbetet. Mats-Eric berättade bl.a. om industrimatens resa från råvarornas
sönderdelning och förfall till de färdigblandade massaprodukter som pumpas i långa ledningssystem för
att sedan tillsättas konstgjorda smakämnen, färgämnen och konsistensgivare mm eftersom alla naturliga
sådana har försvunnit i processen. Det känns verkligen som om Mats-Erics inlägg i den här debatten har
satt fart på både tillverkare och konsumenter. Efter Mats-Erics uppskattade föredrag sålde han
signerade böcker på löpande band. Sedan bar det av till Djäknebergets Restaurang för en avslutande
måltid.
8 april
Årsmötet hölls den 8 april på Kungsbyn Bygdens Mat utanför Västerås. Utöver de stadgeenliga
mötesförhandlingarna gick träffen i skolmatens tecken eftersom vi gästades av Christina Klang,
utvecklingschef på ProAros ledningskontor och ansvarig för skolrestaurang-projektet. Projektet innebär
att alla skolor i Västerås kommer att få sin lunchmat lagad i skolan eller i närliggande skola istället för
centralkökslagad mat som bara anländer till skolornas mottagningskök. Christina berättade att såväl
ombyggnad av kök och utbildning av personal är i full gång. Efter Christinas föredragning av det
lovvärda skolmatsprojektet serverades en härlig Tisdagssoppa med gott bröd och dryck i restaurangen.

Slow Food Västerås – Convivium Vasteras Organisationsnummer 802432-1260

1

24 maj
En lördag med smak av Sörmland. Vi ordnade en smakturné där ett 15-tal medlemmar deltog i
bussresan där vi i tur och ordning under förmiddagen besökte Bakeriet i Eskilstuna och Jürss Mejeri i
Flen. Det drog sedan ihop sig till buffélunch hos fiskarfamiljen Rundberg som förutom sin fiskodling och
övrigt fiske runt Stallarholmen också förädlar sina egna och även inköpta råvaror till verkliga
delikatesser. Sedan bar det längre ut på Stallarholmen där vi besökte vi Äleby Gård och Viltbod för att
sedan avsluta dagen vid Hornuddens Odlingar som är beläget mellan Strängnäs och Enköping. En
lyckad dag gav oss många trevliga intryck och fulla kylväskor när vi anlände hem till Västerås igen.
11 september
Den ödesmättade dagen 11 september avlöpte under positiva förtecken när vi gästade Kärrbo Prästgård
och den glade bonden Ulf Andersson. Det blev ett härligt gårdsbesök där vi fick följa med ut på fältet och
se de betande djuren, både får och nöt, samt en del av årets miserabla kålskörd. Trots årets missväxt
bjöds det sedan nyskördad förvälld broccoli med smör samt grillade gårdscharkuterier. En härlig
upplevelse att träffa Ulf med hela sin positiva energi för livet, djuren och sina grödor.
24 – 26 oktober
Eva Stenqvist, med goda kontakter på ön, höll samman det trevliga arrangemanget med en tryffelresa
till Gotland som lockade ett 15-tal medlemmar. Resans mål och tema var alltså tryffel, det letades,
doftades, smakades och frossades i den gotländska delikatessen och naturligtvis blev det flera goda
måltider med andra gotländska råvaror – lammkött t.ex. Trots att det blåste en hel del blev både
överresan och vistelsen på den vindpinade ön en angenäm upplevelse med trevligt umgänge och härlig
mat och dryck.
25 november
Hösten höjdpunkt var onekligen vårt besök på Västerås Slott och landshövding Mats Svegfors som på sitt
generösa och engagerade sätt berättade om slottets historia och en del av de profiler som bott där och
även de som gästat slottet både i dåtid samt nutid. Temat för kvällen var dock ”Möte om Mat” där Mats
Svegfors, kocken Anna-Karin Kindmark och fotografen Jan Gustafssons bok Matresa i Västmanland
spelade en central roll. I boken lyfts de Västmanländska smakerna och råvarorna fram på ett lysande sätt
och naturligtvis var den goda måltiden, som avslutade kvällen för oss 60 Slow Food medlemmar, hämtad
från bokens inspirerande recept. Boken, som är en ideell satsning där alla intäkter går till Föreningen
Kulturmiljö i Västmanlands Län, fick vi möjlighet att köpa – naturligtvis signerad av Mats Svegfors och Jan
Gustafsson.
9 december
Årets sista arrangemang samlade ett knappt 20-tal medlemmar till julgodistillverkning under sakkunnig
ledning av Agneta Hamnstedt. Det blev inget vanligt dussingodis utan äkta vara från grunden vilket
innebar att godispåsen hem knappast räckte till jul eller så blev det i vart fall en rejäl prövning av
karaktären. Trevligt umgänge, glögg och pepparkakor förgyllde kvällen ytterligare.
Kontakter med media
Under rubriken ”Jag vill äta ren och rättvis mat” fick vi ett betydande debattutrymme i SVD Brännpunkt
vilket var glädjande. Vi berörde en rad problem med vår livsmedelsförsörjning, men syftet var egentligen
att efterlysa av opartiska forskarrön som bör ligga till grund för väldens livsmedelspolitiska beslut.
Dessvärre blev det ingen yvig fortsättning på debatten trots att vi ville ha ut både forskare och politiker i
debatten. Men, en publicering i denna rikstidning kändes bra i alla fall!
En debattartikel i VLT i jultid blev det också – den här gången handlade det om samma sak men mera
konkretiserat i några förslag med anledning av de otaliga larmrapporter som ideligen landar på
livsmedelsindustrins ansvar och förutsättningar. De konkreta förslagen var följande:
Att ursprungslandet alltid redovisas på våra livsmedel och att vi som konsumenter har möjlighet att
spåra all livsmedel bakåt i ledet.
Att livsmedelsverket genomför täta och noggranna kontroller av vår mat och ansvarar för att maten
verkligen är ren eftersom branschen uppenbart saknar förmåga eller vilja att sköta det själva.
Att statliga medel avsätts till en öppen och oberoende forskning inom lantbruks- och livsmedelssektorn
så att vi fortsättningsvis kan lita på att forskningen gagnar konsumenten.
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Vår opinionsbildning
Skolmatsfrågan i Västerås nu har utvecklats på ett mycket positivt vis genom den successiva
övergången till att laga maten ute på skolorna istället för den talrika färdigmaten som bara värmts upp i
skolköken. Nu kan vi nästan lägga den här frågan till handlingarna och följa utvecklingen
Övriga aktiviteter
Vi har medverkat i några externa sammanhang under året. En föredragning om Slow Food i Västerås
och Slow Foodrörelsen i allmänhet för medarbetare vid Västerås Stift. Som en följd av det fick vi också
förmånen att vid ett senare tillfälle presentera våra matvisioner för Biskop Thomas Söderberg.
Vi medverkade också i ett möte arrangerat av LRF Mälardalen under rubriken ”Dialog med Svenska
Folket”. Det blev mycket matprat utifrån en rad olika perspektiv. Medverkade gjorde bl.a Bert Karlsson
och Stina Wollter.
Utveckling
För att underlätta framtida informationsflöde och kommunikation har styrelsen gett Eva Stenqvist i
uppdrag att utveckla en hemsida.
Styrelsen och styrelsemöten
Styrelsen har haft 5 möten under året, varav ett var det konstituerande mötet som hölls i anslutning till
årsmötet.
Styrelsens sammansättning:
Hans Johnson
Tommy Berg
Solveig Salzmann
Ann-Sofie Burholm
Eva Stenqvist
Simona Hef
Lennart Östlund
Nils Ludvigsson
Christina Johnson
Övriga funktionärer
Övriga föreningsfunktionärer enligt följande:
Ronnie Ludvigsson
Jan Norbäck
Stefan Quist
Rune Fredell

ordförande
ek/kassör
sekreterare
ledamot
medlemsansvarig
suppleant
ledamot
ledamot
suppleant

revisor
revisor (avgått)
valberedning, sammankallande
valberedning (avliden under året)

Dispositioner
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning
Tidigare balanserad vinst
Årets resultat
Att balansera i ny räkning

6 343 kr
9 003 kr
15 346 kr

Beträffande resultatet för 2008 och föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2008
hänvisar styrelsen till nedanstående resultat- och balansräkning.
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RESULTATRÄKNING
2008
kronor

2007
kronor

2006
kronor

18200
48810
67010

28710
1439
30149

18150
2250
20400

0
– 49675
– 281
– 8998
– 58954

26100
5101
0
0
31201

11357
1901
202
0
13460

8056

– 1052

6940

947
947

393
393

62
62

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Skatt

9003
0

– 659
0

7002
0

ÅRETS RESULTAT

9003

– 659

7002

BALANSRÄKNING

2007-12-31

2007-12-31

2006-12-31

Tillgångar
Kundfordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

21950
0
49866
71816

1300
0
31793
33093

0
910
8712
9622

Summa tillgångar

71 816

33093

9622

– 6343
– 9003
– 15346

7002
– 659
6343

0
7002
7002

– 14020
0
– 100
– 42350
– 56470

21650
650
0
4450
26750

0
0
0
2620
2620

– 71 816

33093

9622

9 003

– 659

7002

Intäkter
Medlemsavgifter
Arrangemang
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Medlemsavgifter Italien
Arrangemang
Bankkostnader
Övrigt, PR, resekostnad, adm. etc.
Summa kostnader
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter och kostnader

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

Summa eget kapital och skulder

Årets resultat
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Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Västerås den 16 april 2008.

Hans Johnson

Eva Stenqvist

Solveig Salzmann

Tommy Berg

Simona Hef

Lennart Östlund

Ann-Sofie Burholm

Nils Ludvigsson

Christina Johnson

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 17 april 2009.

Ronnie Ludvigsson
Revisor

Skål & tack för 2008
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