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Dagordning för Ätbarts årsmöte 2021
1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

6. Godkännande av dagordningen

7. Styrelsen redogör för verksamhetsberättelse, resultat-/balansräkning och bokslut

8. Fråga om att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

9. Fråga om fastställande av resultat-/balansräkning och bokslut

10. Beslut om medlemsavgift för innevarande kalenderår

11. Behandling av propositioner

12. Behandling av medlemsärenden

13. Revisionsberättelse

14. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

15. Fråga om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

16. Val av styrelseledamöter samt ersättare

17. Val av ordförande

18. Val revisor samt revisorsersättare

19. Val av valberedning

20. Mötets avslutande
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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
Lotta 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 matkasseverksamheten 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 o�ciell 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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Ort:

Datum:

Signaturer
Ordförande   Ledamot

 
 
_________________________ 

   
 
_________________________ 

Mickaël Gayet   Margit Hägglund

   

Ledamot
 

Ledamot

 
 
_________________________ 

   
 
_________________________ 

Gabriel Johansson Erik Carlqvist

Ledamot

 

Ledamot

 
 
_________________________ 

   
 
_________________________ 

Amar Rekic   Julia Hallåsen
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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
o�entliga 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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Medlemsavgift för kalenderåret 2021
Föreningen Ätbart beslutade vid föregående årsmöte att ha medlemsavgift på 0 kronor.

Styrelsen ser ingen anledning att ändra detta belopp då vi vill att möjligheten till
medlemskap i Ätbart ska vara öppen för alla som vill verka för föreningens intressen.

För de som vill stötta föreningen finansiellt finns möjligheten att istället bli månadsgivare.
Detta innebär dock inte att personen i fråga blir medlem.

En person kan vara både månadsgivare och medlem samtidigt.

Förslag till belsut:

Utifrån detta föreslår styrelsen årsmötet att fastställa medlemsavgiften till 0 kronor för
kalenderåret 2021.
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Styrelsens förslag på ändringar i stadgan

§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som stödjer föreningens syfte. Medlemmar
förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt aktivt bidra till föreningens verksamhet
genom att fylla en roll i föreningens arbete. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till
styrelsen.

§ 6 Medlemsavgift
Alla medlemmar ska betala en årlig medlemsavgift, med ett belopp som fastställs av
årsmötet. Medlemsavgiften får vara lägst 0 kr och högst 500 kr per år, och ska betalas före
februari månads utgång. Årsmötets beslut om medlemsavgift gäller för nästkommande
kalenderår såvida inte annat anges i beslutet.

Medlemmar kan under inga omständigheter återkräva hela eller delar av den medlemsavgift
som har betalts. Styrelsen kan ge medlemmar undantag från medlemsavgift, ansökan om
detta görs skriftligen till styrelsen.

§ 7 Avsluta medlemskap
Medlemmar som vill avsluta sitt medlemskap, och redan betalt medlemsavgift, ska göra
detta skriftligen till styrelsen. Utträde anses ha skett omedelbart efter att skrivelsen har
skickats till styrelsen, ingen medlemsavgift återbetalas oavsett när under året en medlem
säger upp sitt medlemskap.

Medlemmar kan också välja att avsluta sitt medlemskap genom att inte betala in
medlemsavgift innan februari månads utgång. Medlemskapet avslutas då automatiskt.

10



Revisionsberättelse
Ätbart 802525–9659, period 2019/08/18-2020/12/31

Jag har granskat årsredovisningen för ovanstående period.

Enligt min uppfattning har den löpande bokföringen och årsavslut upprättats i enlighet med
lagen, och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för perioden.

Enligt min uppfattning har redovisning sköts helt utan anmärkning.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt att
föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Töreboda 2021-03-04

Lotta Albertsson
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