Verksamhetsplan (inklusive
finansieringsplan)
Verksamhetsåret 2020-2021
Introduktion
Detta är verksamhetsplan, inklusive finansieringsplan, för verksamhetsåret 2020-2021. Detta
dokument beskriver vad Ätbart ska göra under verksamhetsåret samt hur detta arbete
kommer finansieras. Vi har, på grund av rådande situation med Covid-19, valt att inte sätta
upp några konkreta mål kopplat till verksamheten inför detta verksamhetsår då det är svårt
att avgöra vilka förutsättningar som kommer finnas för att bedriva verksamheten under
verksamhetsåret.

Uppstart matkasse-verksamhet
Under verksamhetsåret kommer Ätbart att starta upp sin verksamhet med att hämta upp
matsvinn från livsmedelsbutiker och dela ut denna till behövande i Skövde genom diverse
samarbetsorganisationer. Under verksamhetsåret så kommer olika arbetsmetoder och
processer prövas för att denna verksamhet ska kunna ske på bästa sätt och volontärer
kommer involveras för att stötta föreningen i detta arbete.

Mål

På grund av rådande situation, med Covid-19, kommer inga mål sättas upp för hur många
matkassar som ska delas ut eller hur många kilo/ton matsvinn som ska räddas.

Finansiering

Arbetet med matkasse-verksamheten kommer finansieras av projektmedel från Västra
Götalandsregionen.

Föreläsningar
Under verksamhetsåret planerar Ätbart att genomföra de första föreläsningarna,
huvudsakligen för elever. Utifrån rådande situation med Covid-19 så är det oklart huruvida
några föreläsningar kommer kunna genomföras under verksamhetsåret, dock är Ätbarts
målsättning fortsatt att kunna genomföra föreläsningar innan verksamhetsåret är över,
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förutsatt att det finns förutsättningar för att göra detta utan att det innebär några risker i och
med Covid-19.

Mål

Utifrån osäkerheten kring detta så kommer dock inga konkreta mål att sättas för hur många
föreläsningar som vi planerar att genomföra.

Finansiering

Dessa föreläsningar kommer genomföras ideellt och eventuella inköp av material som krävs
för föreläsningarna kommer finansieras av projektmedel från Västra Götalandsregionen.

Månadsgivare
Ätbart kommer under året att driva kampanjer för att få personer att bli månadsgivare och
ge pengar till föreningen. Detta är tänkt som ett steg i att säkerställa en mer varaktig
finansiering för föreningens arbete. Utformningen för dessa kampanjer kommer anpassas
utifrån olika målgrupper och kommer genomföras löpande under verksamhetsåret.

Mål

Utifrån rådande situation, med Covid-19, så kommer inga mål sättas upp för antal
månadsgivare eller antal kronor per månad som ska samlas in.

Finansiering

Denna delen av verksamheten kommer att finansieras med medel från medlemsavgifter och
donationer.
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