Verksamhetsplan för verksamhetsåret
2021/2022
Ätbart har nu bedrivit sin verksamhet i drygt ett år. Under detta år har vi etablerat en
verksamhet i Skövde som innebär att upphämtning av matsvinn och utdelning av matkassar
sker varje vecka. Vi har upprättat ett samarbete med ett flertal livsmedelsaktörer, både
butiker och restauranger, samt ett antal ideella föreningar och trossamfund som är
behjälpliga i utdelningen av matkassar. Utöver detta har vi påbörjat ett arbete med
utbildningsinsatser riktade mot skolor, föreningar och företag.
Inför verksamhetsåret 2021/2022 ser styrelsen att fokuset ska vara expansion. Vi vill:
● … 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.
Denna verksamhetsplan är uppdelad utifrån de tre syftesbeskrivningar som återfinns i
föreningens stadgar med ett tillägg som fokuserar på föreningens organisationsutveckling.
Inom respektive kategori föreslår styrelsen ett mål för verksamhetsåret 2021/2022.
De fyra kategorierna/rubrikerna är:
● Arbeta för att matsvinn distribueras från livsmedelsaktörer till lämpliga parter.
● Arbeta för att öka allmänhetens kunskap kring matsvinn och minska mängden
matsvinn som skapas av hushåll samt livsmedelsaktörer.
● Verka för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion och konsumtion av
livsmedel genom att sprida kunskap samt utveckla och sprida nya arbetssätt.
● Skapa en förening som både expanderar och är långsiktigt hållbar finansiellt och
organisatoriskt.
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Målområden
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.

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.

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 2021/2022.

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.
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