Verksamhetsberättelse 2019/2020-2020/2021
Detta dokument är verksamhetsberättelsen för föreningen Ätbart (802525-9659) som gäller
verksamhetsåren 2019-2020, samt 2020-2021.

Styrelse
Styrelsen har konstituerats på följande sätt:

Ordförande

Mickaël Gayet fr.o.m. 2019-08-18

Sekreterare

Daniel Haraldius fr.o.m. 2019-08-18 t.o.m. 2020-12-27
Amar Rekic fr.o.m. 2021-01-05

Övriga ledamöter

Gabriel Johansson fr.o.m. 2019-08-18
Thea Tanhua fr.o.m. 2019-08-18 t.o.m. 2020-07-07
Margit Hägglund fr.o.m. 2019-08-18
Erik Carlqvist fr.o.m. 2020-08-25
Alexander Sundbye fr.o.m. 2019-08-18 t.o.m. 2020-11-04
Julia Hallåsen fr.o.m. 2019-08-18
Amar Rekic fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-01-05

Ersättare

Alexander Sundbye fr.o.m. 2020-11-04
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Verksamhet
Verksamhetsåret 2019 började den 18:e augusti med föreningens konstituerande årsmöte.
Därefter följde ett arbete med uppsättning av Ätbarts föreningsstruktur. Bland annat valdes
Liselott Albertsson till revisor och ett antal arbetsgrupper bildades. Därtill jobbade styrelsen
med att etablera föreningens arbetsytor samt digitala plattformar.
Redan i tidigt skede söktes projektbidrag från bland annat Avfall Sverige, SPP och
Klimatklivet i hopp om att starta en matkasseverksamhet för omfördelningen av matsvinn.
Sagt som gjort blev Ätbart innan årsskiftet beviljat 150 000 kr för ett årslångt projekt av
Västra Götalandsregionen (VGR) samt ett (inledningsvis) passivt inträde i projektet Resvinn
ägt av Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Snabbt löstes lokal, avtal med livsmedelsaktörer samt ett fordon för transport av matsvinn.
Allt såg ljust ut även om det (då) första fallet av COVID-19 funnit vägen till Sverige.
På styrelsemötet den 12:e mars fattades beslut om att i ett tidigt läge temporärt avbryta allt
praktiskt arbete för att corona-anpassa föreningens arbetssätt innan verksamhetsstart. På
styrelsemötet den 15:e april beslutade styrelsen att påbörja utdelning av matkassat och den
24:e april 2020 skedde den första utdelningen i Skövde. Det blev en succé och 84 matkassar
bestående av räddat matsvinn delades ut.
I månaderna som efterföljde den första utdelningen låg styrelsens fokus på att
corona-anpassa, omstrukturera och förbättra matkasseverksamheten i samarbete med
föreningens då cirka tio volontärer. Dessutom arbetades det även för fullt med att anpassa
utbildningsmaterialet som togs fram för föreläsningar om matsvinns som sedan våren var
inbokade på skolor och företag i Skövde.
I takt med att Ätbart närmade sig mitten av året blev majoriteten av alla föreläsningar
inställda. Styrelsen och föreningens volontärer gav dock inte upp - tvärtom arbetades det
hårdare än någonsin med matkasse-verksamheten i Skövde.
Parallellt började styrelsen även under sommaren planera för en framtid då Ätbart kunde stå
på egna ben och minska sitt beroende av projektbidrag. Ett stort antal sponsorer
kontaktades med goda resultat. Det hölls även en kampanj för att uppmärksamma
Skövdeborna om hur de kunde stötta föreningen ekonomiskt och minska matsvinnet.
Under tidig höst nådde föreningen 3000 utdelade matkassar samt tre genomförda
föreläsningar, varav en skedde i corona-anpassad skolmiljö. Kampanjen nämnd ovan drogs
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även igång i samarbete med ett tjugotal lokala företag och föreningar samtidigt som ett
pilotprojekt planerades inom projekt Resvinn.
Under sen höst förvärrades dessvärre COVID-19 situationen åter en gång,
Matkasseverksamheten anpassades ytterligare och den absoluta majoriteten av
föreningens då cirka 30 volontärer blev satta i “vänteläge”. Samma gällde föreläsningarna som återigen blev inställda - samt kampanjen, som fick sättas åt sidan. Med anledning av
detta beslutade styrelsen att ansöka om förlängning av det projekt som beviljats bidrag av
VGR till mitten av 2021.
December månad var händelserik. Ätbart nådde 4500 utdelade matkassar, fick två miljöpris
samt var med och arrangerade Julhjälpen 2020. Därutöver skapades en ny
delegationsordning samt arbetsyta på Google Drive.

Medlemmar
Vid senaste årsmötet beslutade föreningen att gå från att ha betalande medlemmar till att
erbjuda fritt medlemskap för alla som stödjer föreningens syfte. I nuläget har Ätbart 44
medlemmar.

Möten och kommunikation
Styrelsen har haft nitton styrelsemöten under perioden 2019-2021. Dessutom har ett stort
antal interna projektmöten, samverkansmöten och liknande ägt rum. Som en konsekvens av
COVID-19 har majoriteten av alla möten varit digitala. All officiell kommunikation med
medlemmar har skett via mejl. I enstaka fall har även sms använts.
Under Ätbarts senaste ordinarie årsmöte presenterades ingen verksamhetsberättelse då
styrelsen beslutade att avvakta med detta tills föreningens första räkenskapsår var slut.
Föreningen har under 2019-2020 haft förlängt räkenskapsår. Under perioden sedan det
konstituerande årsmötet har ett ordinarie årsmöte samt ett extrainsatt årsmöte genomförts.
Det extrainsatta årsmötet genomfördes för att verkställa ändringar i stadgan.

Slutord
Styrelsen vill tacka för dessa två första verksamhetsår och för allt bra arbete som gjorts av
medlemmar, volontärer, samverkansparter, med flera som har gjort Ätbart möjligt.
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