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Verksamhetsberättelse för föreningen Ätbart (802525-9659) verksamhetsåret 2021-2022.

Styrelse
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Gabriel Johansson

(kassör)

omvaldes på årsmötet 2021-03-16

Eric Carlqvist

(ledamot)

omvaldes på årsmötet 2021-03-16

Julia Hallåsen

(ledamot)

omvaldes på årsmötet 2021-03-16, avgick 2021-06-01

Thereza Olofsson

(ledamot)

valdes på årsmötet 2021-03-16

Verksamhet
För verksamhetsåret 2021-2022 beslutades att fokusera på expansion med en vilja om att:
● … utvidga omfattningen av aktörer vi samverkar med till att innefatta
livsmedelsaktörer, ideella föreningar och trossamfund i hela Skaraborg.
● … genomföra föreläsningar för fler föreningar och företag.
● ... undersöka förutsättningarna för Ätbart att bredda sin verksamhet till att omfatta
andra sätt att omfördela matsvinn så att ännu mer klimatnytta kan skapas.
Den delen av verksamheten som sett mest expansion under året är omfördelningen av
matsvinn från livsmedelsaktörer. Denna verksamhet har under verksamhetsåret också börjat
gå under namnet “Mathjälpen” och är nu Ätbarts största verksamhet. Viljan att utöka antalet
samverkansaktörer har definitivt uppnåtts även om vi i nuläget inte bedriver verksamhet i
hela Skaraborg. Mathjälpen finns idag i sex (6) kommuner, där upphämtning av matsvinn
sker i fem (5) av dessa och utdelning sker i alla sex (6) kommuner.
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Viljan att genomföra fler föreläsningar och att undersöka förutsättningarna för Ätbart att
utvidga sin verksamhet till att omfatta andra sätt att omfördela matsvinn har inte sett samma
utveckling, men framsteg har funnits även här. Styrelsen har sökt medel för att kunna utvidga
föreningens föreläsningsinsatser under 2022 och en mängd kunskapsunderlag och
föreläsningsupplägg har arbetats fram under verksamhetsåret. På samma sätt har en del
underlag tagits fram kring möjliga satsningar för en utvidgning av Ätbarts verksamhet till
nya sätt att omfördela matsvinn, men inga satsningar har prövats i praktiken.
Några av de största händelserna under året har varit de pris som Ätbart har vunnit för sin
verksamhet. Detta innefattar att föreningen har utsetts till Svenska Hjältar av Aftonbladet
samt att föreningen vunnit priset Årets Skaraborgare.

Målområden i verksamhetsplanen för 2021-2022
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021-2022 hade fyra utpekade målområden som
styrelsen skulle arbeta mot. Nedan framgår en kort redogörelse för hur dessa mål har
arbetats med och uppnåtts under verksamhetsåret.

Arbeta för att matsvinn distribueras från livsmedelsaktörer till lämpliga parter

Ätbart ska under verksamhetsåret 2021/2022 bedriva projektet “Skaraborg mot Matsvinnet” i
syfte att expandera Ätbarts matkasse-utdelningar till fler kommuner i Skaraborg.
Målsättningen är att en verksamhet där matsvinn hämtas från livsmedelsaktörer och delas
ut till behövande, etableras i 10 kommuner i Skaraborg under verksamhetsåret 2021/2022.
Projektet “Skaraborg mot Matsvinnet” har bedrivits under verksamhetsåret och kommer
avslutas i mars 2022. Målbilden om att etablera verksamheten i 10 kommuner i Skaraborg
har dock inte uppnåtts. Styrelsen har fattat ett aktivt beslut att inte expandera mer i nuläget
utifrån en vilja att inte expandera snabbare än vad verksamheten klarar av. En begränsning
har dessutom funnits kring expansion till fler än sex (6) kommuner utifrån rådande
förutsättningar då det bland annat skulle behövas ett större transportfordon.
Under verksamhetsåret har styrelsen ansökt om medel för att kunna starta upp Mathjälpen i
13 kommuner i Jönköpings län, 14 kommuner i Fyrbodal samt 8 kommuner i Södra Älvsborg
under nästa verksamhetsår. Målet är dessutom att starta mathjälpen i samtliga 15
kommuner i Skaraborg under nästa verksamhetsår vilket skulle innebära att Mathjälpen
kommer finnas i 50 av Sveriges 290 kommuner när nästa verksamhetsår är slut.
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Arbeta för att öka allmänhetens kunskap kring matsvinn och minska mängden
matsvinn som skapas av hushåll samt livsmedelsaktörer

Ätbart ska under verksamhetsåret 2021-2022 skapa en serie tematiska föreläsningsunderlag
riktade mot företag och föreningar, som syftar till att öka föreningens kapacitet att hålla
föredrag anpassade till olika målgrupper.
Målsättningen är att serien med tematiska föreläsningar ska framarbetas samt stå klart att
användas under andra hälften av verksamhetsåret 2021-2022.
De tematiska föreläsningar som skulle arbetas fram under verksamhetsåret har blivit klara
och finns nu redo att använda vid olika föreläsningstillfällen.

Verka för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion och konsumtion av
livsmedel genom att sprida kunskap samt utveckla och sprida nya arbetssätt

Ätbart ska under verksamhetsåret 2021-2022 undersöka nya former av matsvinnsflöden för
att ytterligare öka den klimatnytta som kan skapas av att ta tillvara på matsvinnet. Detta kan
exempelvis handla om att matsvinn från livsmedelsbutiker tas om hand av restauranger eller
offentliga kök.
Målsättningen är att ha utvärderat genomförbarheten i minst en annan form av
matsvinnsflöde under verksamhetsåret 20212022.
Styrelsen har under verksamhetsåret börjat utvärdera två möjliga matsvinnsflöden som
skulle kunna fungera som nya verksamheter inom ramen för Ätbarts syfte. Det första handlar
om att samverka med livsmedelsaktörer som ofta har mycket överblivet bröd, exempelvis
bagerier eller hotell, och att producera öl av detta som sedan kan säljas av aktörerna som
brödet kommer ifrån eller genom andra kanaler.
Det andra handlar om att samverka med livsmedelsaktörer som ofta har mycket överblivna
frukter och grönsaker, exempelvis livsmedelsbutiker, restauranger eller hotell, och att
producera smoothies, juice, cider och andra produkter av detta som sedan kan säljas av
aktörerna som frukten och grönsakerna kommer ifrån eller genom andra kanaler.
Det som har framkommit av den omvärldsbevakning och det underlag som har tagits fram
hittills är att bägge verksamheter kan vara aktuella för att startas upp i småskaliga
test-omgångar. Detta är dock inget som har genomförts under verksamhetsåret utan som i
så fall kvarstår att göra.
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Skapa en stark förening som både expanderar och är långsiktigt hållbar

Ätbart ska under verksamhetsåret 2021-2022 undersöka och utvärdera finansieringsformer
för föreningens ordinarie verksamhet. Detta innefattar utdelningen av matsvinn till
behövande, genomförande av föreläsningar och spridning av kunskap, samt upprättandet
av andra former av matsvinnsflöden.
Målsättningen är att ha utvärderat minst en finansieringsform per verksamhetsområde
under verksamhetsåret 2021-2022.
Styrelsen har under året utvärderat flera olika finansieringsmöjligheter för olika delar av
verksamheten. Bland annat har styrelsen utvärderat hur Mathjälpens löpande verksamhet
kan finansieras genom att ta ut avgifter från livsmedelsaktörer och mottagare alternativt
genom att skriva IOP-avtal med de kommuner där verksamheten bedrivs. Styrelsen har även
sett över möjligheten att finansiera fortsatt expansion av Mathjälpens genom donationer,
sponsring från företag samt finansiering från olika bidrag på såväl nationell som EU-nivå.
För föreläsningsverksamheten har styrelsen främst fokuserat på att se över olika former av
bidragsfinansiering men har även undersökt en lämplig nivå för ersättning vid föreläsningar.
Slutligen så har styrelsen utvärderat olika möjligheter för att finansiera nya verksamheter.
Exempelvis har externa investeringar utvärderats som en finansieringsmodell, dock främst
utifrån om verksamheten skulle bedrivas i form av bolag som helt eller delvis ägs av Ätbart.

Slutord från styrelsen
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, volontärer, sponsorer och andra som på något sätt har
gjort detta verksamhetsår och allt som vi åstadkommit möjligt. Vi vill rikta ett särskilt tack till
alla medlemmar som engagerar sig direkt i Ätbarts verksamhet och alla volontärer och
samverkansorganisationer som gör Mathjälpen och våra utdelningar av matkassar möjliga.
Vi hoppas att ni alla känner att ni får bidra till en verksamhet som gör skillnad på riktigt och
att ni tillsammans med oss ser fram emot ett nytt verksamhetsår med förhoppning om att
kunna göra mer och hjälpa fler. Tack för ett fantastiskt verksamhetsår!
Varma hälsningar,

Mickaël

Gabriel

Amar

Thereza

Erik
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