Verksamhetsberättelse med
Årsredovisning för verksamhetsåret
2015
Slow Food Västerås – Convivium Vasteras –
lämnar härmed sin redovisning av verksamheten under 2015.

Styrelsens sammansättning under året

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

Övriga funktionärer
Anders Eriksson, revisor
Christina Johnson och Agneta Algulin, valberedning
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Styrelsens berättelse över verksamheten 2014

Ingen antibiotika i maten tack!
Årets första Slow Food-träff hade vi torsdagen den 22 januari. Vi träffades för att få
information om - och diskutera frågan om antibiotikaanvändningen inom djuruppfödningen
och om hur det sedan påverkar våra livsvillkor. I många delar av världen används
antibiotika regelmässigt i fodret vid djuruppfödning. Hur det förhåller sig hos oss i Sverige
när det gäller antibiotikaanvändningen vid djuruppfödning berättade Jeanette Elander,
grisbonde på Äs utanför Västerås.
På träffen diskuterades hur vi kan gå vidare med den här frågan och hur vi kan medverka
till att föra ut information om riskerna med antibiotikarester i maten och hotet om
antibiotikaresistens.
Vi avslutade kvällen med att äta en garanterat antibiotikafri ärtsoppa med bröd.

Terra Madre - våra delegater berättade om evenemangen och
bjöd dessutom på en härlig Italiensk buffé!
Terra Madre och Salone del Gusto är Slow-Foodrörelsen stora mötesplats som hålls under
oktober månad vartannat år i Italien. Delegater från hela världen träffas då i en mängd
olika seminarier och möten om God, Ren och Rättvis mat. Det är också en orgie av
smaker som ställs ut av olika producenter, också de från världens alla hörn. Inga-Lena
Eriksson och Agneta Hamnstedt, ordförande respektive styrelseledamot i Slow Food
Västerås deltog i eventet 2014. Torsdagen den 5 mars träffades vi för att höra Inga-Lena
och Agneta berätta om upplevelsen av arrangemanget i Italien och som följdes av en
fantastisk god och smakrik italiensk buffé komponerad och tillagad av Inga-Lena och
Agneta.

Årsmöte och en ost- och vinprovning med Slow Food Västerås.
Den 23 april hölls föreningens årsmöte med sedvanliga punkter med redovisning och val.
Efter årsmötet hölls en ost- och vinprovning under temat Lokala ostar och gamla världens
viner, dvs vi koncentrerade oss på ostar tillverkade av duktiga och entusiastiska
småproducenter härifrån trakten som matchades med viner från Europeiska producenter.
Det var Inga-Lena Eriksson som lotsade oss i vinernas bakgrund och om hur det passade
med ostarnas olika karaktärer.

Vårens primörer
Vi hade förmånen att gästa den mycket rosade Restaurang Säsong i Saluhallen Slakteriet
för att avnjuta härliga primörer den 28 maj kl 19.00. Den här gången hade vi vår träff i
öppen restaurangmiljö och hade därför inget övrigt program för kvällen än att njuta av alla
godsaker som naturen hade att bjuda så här års, i goda vänners lag!

Besök i jordgubbslandet på Värpeby Bär i Kolbäck
Torsdagen den 23 juli träffades flera glada Slow Foodare på Värpeby Gård i Kolbäck med
packade kaffekorgar. Vi fick en grundlig information om jordgubbarnas förutsättningar i den
fasta lerjorden av Simon som nu driver odlingen sedan något år tillbaka. Sedan blev det
plocka av. De som var med på den här träffen har nu skafferiet eller frysen fylld med bär
och sylt.
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Syrning av grönsaker 1 - Nyskördade grönsakers hos Ted
Oscarsson i Sätra Brunn
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade vi en studiecirkel om syrning
av grönsaker. Den 15 september träffades ett glatt gäng i hällande regn vid Ted
Oscarssons grönsaksodlingar på Hebo Gård i Sätra Brunn. Regnet gav med sig och solen
tittade fram när vi med Teds hjälp skördade en mängd ekologiska grönsaker direkt från
landen.

Syrning av grönsaker 2
Den andra träffen om syrning av grönsaker hölls i Saluhallen Slakteriet torsdagen den 24
september. Under sakkunnig ledning av Britt Lundberg hjälptes alla åt att skära, riva och
preparera olika sorters grönsaker för syrning. Själva syrningsprocessen startades här och
med viss tillsyn pågick processen, först i rumstemperatur och sedan i kyla under ca 2
månader tills det var dags att träffas för att lägga på burk.

Ölprovning med fläsklägg
Torsdagen den 22 oktober träffades vi för att prova lokaproducerad öl som vi avnjöt med
fläsklägg från grisar uppfödda i vårt närområde. Vi hade inspirerats av de sydtyska
oktoberfestivalerna för den här träffen. Petri Karhukorpi berättade på ett mycket illustrativt
och givande sätt om de många och noggranna moment som ingår i ölproduktionen. Likaså
om hur malten, olika sorters humle och jästsorter bidrar till bäska och smak som ger de
olika ölsorterna speciell karaktär. I Petris bryggeri Coppersmith i Västerås bryggs ett 15-tal
olika ölsorter varav flera av dem finns att köpa på Systembolaget, antingen direkt i ett urval
butiker eller i beställningssortimentet.

Syrning av grönsaker, träff 3
Den tredje träffen var också i Saluhallen Slakteriet, torsdagen den 26 november då vi på
nytt träffade Britt Lundgren för att lägga över de ätfärdiga grönsakerna på burkar som vi
sedan tog hem att avnjutas i vintermörkret.
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Ekonomi

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

34991 kr
4435 kr

Att balansera i ny räkning

39426 kr

Beträffande resultatet för 2015 och föreningens ekonomiska ställning per den
31 december 2015 hänvisar styrelsen till nedanstående resultat- och balansräkning.

Medlemmar
Antal betalande medlemmar var vid årsskiftet 31/12 -2015
46 personer.
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Västerås den 15 april 2016

Inga-Lena Eriksson

Hans Johnson

Rune Algulin

Lena Rydberg-Eriksson

Björn Dahlberg

Annica Lejonberg

Agneta Hamnstedt

Tack för 2015
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