Verksamhetsberättelse
med
Årsredovisning för verksamhetsåret
2014
Slow Food Västerås – Convivium Vasteras –
lämnar härmed sin redovisning av verksamheten under 2014.

Styrelsens sammansättning under året

Inga-Lena Eriksson, ordförande
Hans Johnson, vice ordförande
Annica Lejonberg, ekonomi
Lena Rydberg-Eriksson, medlemsfrågor
Björn Dahlberg, sekreterare
Rune Algulin, ledamot
Agneta Hamnstedt, ledamot
Ingrid Cedervall, suppleant
Elias Bouvin, suppleant
Under året har styrelsen haft fyra protokollförda möten

Övriga funktionärer
Anders Eriksson, revisor
Christina Johnson, valberedning
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Styrelsens berättelse över verksamheten 2014
Årsmöte på restaurang Säsong 8 maj
Välkommen den 8 maj kl 18. Vi hade sedvanligt Årsmöte för att sedan inta en ärtsoppa
och pannkaka på restaurang Säsong.
Primörmiddag på Folkets restaurang i Västerås 10 juni
Välkommen den 10 juni kl 18.00 till en god kväll med
vänner från Slow-Food Västerås. Vi kavlar upp ärmarna och startar nu ett nytt
verksamhetsår efter årsmötet som nyligen hölls. Vi möter våren/försommaren
och äter en lätt vardagskvällsmeny på en av stans kulinariska tilldragelse,
Vi bjuds en tvårätters primörmeny och får också en kort genomgång av
kökets ambitioner om att följa säsong och använda lokala råvaror så långt det
Är möjligt.
Smak- och studiebesök hos Ciccis Biprodukter i Himmeta 18 augusti
Måndagen den 18 augusti samlades några intresserade Slow Foodare hos Ciccis
Biprodukter i Himmeta utanför Köping. Vi som var med fick oss en rejäl genomgång om
grunderna och arbetet med bin och bikupor. Cicci berättade bl.a. om jobbet som bina gör
för att samla nektar som sedan omvandlas till ett halvt kilo honung - de besöker ca 2
miljoner blommor och flyger en sammanlagd sträcka som motsvarar två varv runt jorden,
snacka om flitiga bin!
Västmanland Smakar 30 augusti
Lördagen den 30 augusti hölls traditionsenligt marknaden Västmanland smakar, på torget i
Västerås, som är en mataktivitet, en förstärkt bondemarknad och diverse övriga
informations- och tävlingsaktiviteter. Slow Food Västerås representerades av Ingrid
Cedervall, Inga-Lena Eriksson, Agneta Hamnstedt samt Hans Johnson som minglade runt
på torget och pratade samt delade ut information om Slow Food rörelsen.
Skördefesten den 11 september inställd
På grund av för få anmälningar ställs skördefesten på Kärrbo Prästgård in. Vi får kanske
tillfälle att besöka den glade bonden Ulf Andersson vid ett senare tillfälle!
Ett möte med Roslunds Potatis från Stora Skedvi 16 oktober
Vi fick smaka av några sorters potatis och självklart var de kokta med skalet på och i
mycket kort vatten, dvs bara lite vatten i kastrullen, det gör absolut ingenting att större
delen av potatisen är ovanför vattenytan, de blir kokta ändå. Vi tackar Anita och Per-Åke
för deras härliga engagemang för sin potatis och alla tips och recept som vi fick del av.
Glas- och vinprovning 6 november
Jo, här var det tonvikt på Glas på Slow Food träffen den 6 november.
Med Riedels glas vägledde Inga-Lena Eriksson de 14 intresserade medlemmarna genom
provningen.

Sida 2 av 5

Ekonomi

Dispositioner
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Tidigare balanserad vinst

38833 kr

Årets resultat

-3842 kr

Att balansera i ny räkning

34991 kr

Beträffande resultatet för 2014 och föreningens ekonomiska ställning per den
31 december 2014 hänvisar styrelsen till nedanstående resultat- och balansräkning.
Noteras att årets förlust är planerad och har uppkommit genom att vi nu har korrigerat tidigare
ås delvis oreglerade medlemsavgifter till moderorganisationen Slow Food International.
Dessvärre kan vi drabbas av ytterligare oreglerade medlemsavgifter på grund av att
medlemmar, som vi rapporterat in till moderorganisationen, därefter har lämnat föreningen utan
att först säga upp sitt medlemskap. Förhandlingar med moderorganisationen pågår i syfte att
slippa betala för medlemsavgifter vi själva inte har fått in.

Medlemmar
Antal betalande medlemmar var vid årsskiftet 31/12 -2014
55 personer.

Sida 3 av 5

!

Sida 4 av 5

Västerås den 23 april 2015

Inga-Lena Eriksson

Hans Johnson

Annica Lejonberg

Lena Rydberg-Eriksson

Björn Dahlberg

Rune Algulin

Agneta Hamnstedt

Tack för
2014
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