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

Styrelse
Styrelsen har konstituerats på följande sätt:

Ordförande
Mickaël Gayet omvaldes på årsmötet  2021-03-16

Övriga ledamöter
Amar Rekic (sekreterare) omvaldes på årsmötet 2021-03-16

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
o�entliga 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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3044 Försäljn tjänst sv momsfri

3610 Försäljning av material

3980 Erhållna offentliga stöd m.m.

3987 Erhållna kommunala bidrag

3993 Erhållna donationer och gåvor

5000 Lokalkostnader (gruppkonto)

5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)

5610 Personbilskostnader

5611 Drivmedel för personbilar

5612 Försäkring och skatt för personbilar

5613 Reparation och underhåll av personbilar

5700 Frakter och transporter (gruppkonto)

5800 Resekostnader (gruppkonto)

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam

5990 Övriga kostnader för reklam och PR

6070 Representation

6200 Tele och post (gruppkonto)

6212 Mobiltelefon

6310 Företagsförsäkringar

6540 IT-tjänster

6570 Bankkostnader

6930 Kostnader för varumärken m.m.

6950 Tillsynsavgifter myndigheter

6980 Föreningsavgifter

7010 Löner till kollektivanställda

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %

8999 Årets resultat

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 

 

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 

 

Perioden Ackumulerat
 

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

216 083,00 216 083,00

8 000,00 8 000,00

224 083,00 224 083,00

Övriga rörelseintäkter

50 000,00 50 000,00

10 000,00 10 000,00

211 951,17 211 951,17

271 951,17 271 951,17

Summa rörelsens intäkter 496 034,17 496 034,17

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-5 152,00 -5 152,00

-81 586,38 -81 586,38

-57 000,00 -57 000,00

-34 349,77 -34 349,77

-15 523,00 -15 523,00

-3 523,00 -3 523,00

-2 500,00 -2 500,00

-6 858,90 -6 858,90

-15 256,02 -15 256,02

-15 625,00 -15 625,00

-520,00 -520,00

-141,00 -141,00

-4 396,72 -4 396,72

-618,00 -618,00

-27 534,02 -27 534,02

-2 647,00 -2 647,00

-12 000,00 -12 000,00

-4 519,00 -4 519,00

-200,00 -200,00

-289 949,81 -289 949,81

Personalkostnader

-13 508,00 -13 508,00

-8 490,00 -8 490,00

-21 998,00 -21 998,00

Summa rörelsens kostnader -311 947,81 -311 947,81

Rörelseresultat 184 086,36 184 086,36

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 184 086,36 184 086,36

Resultat före skatt 184 086,36 184 086,36

BERÄKNAT RESULTAT 184 086,36 184 086,36

Årets bokförda resultat

184 086,36 184 086,36

 

Preliminär resultaträkning
Ätbart 

802525-9659

Utskrivet av Gabriel Johansson 2022-02-25 19:13:42 Visma eEkonomi
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1510 Kundfordringar

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund

2069 Årets resultat

2440 Leverantörsskulder

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 

 

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 

 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0,00 108 637,00 108 637,00

 

Summa kortfristiga fordringar 0.00 108,637.00 108,637.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

114 795,06 150 902,36 265 697,42

 

Summa övriga omsättningstillgångar 114,795.06 150,902.36 265,697.42

Summa omsättningstillgångar 114 795,06 259 539,36 374 334,42

SUMMA TILLGÅNGAR 114 795,06 259 539,36 374 334,42

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

0,00 -114 795,06 -114 795,06

-114 795,06 -69 291,30 -184 086,36

-114 795,06 -184 086,36 -298 881,42

Summa bundet eget kapital -114,795.06 -184,086.36 -298,881.42

Summa eget kapital -114 795,06 -184 086,36 -298 881,42

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

0,00 -5 873,00 -5 873,00

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0,00 -69 580,00 -69 580,00

 

Summa kortfristiga skulder 0,00 -75 453,00 -75 453,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -114 795,06 -259 539,36 -374 334,42

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
Ätbart 

802525-9659

Utskrivet av Gabriel Johansson 2022-02-25 19:13:32 Visma eEkonomi
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Förklaring av resultat- och balansräkning
Detta dokument är tänkt att vara ett stöd för föreningens medlemmar, och andra som är
intresserade av Ätbarts ekonomi. Tanken med dokumentet är att beskriva innehållet i
föreningens resultat- och balansräkning för kalenderåret 2021 med förhoppningen att öka
förståelsen för innehållet i resultat- och balansräkningen.

Resultaträkning
Vi börjar med att förklara resultaträkningen som beskriver vart föreningens intäkter under
året har kommit från samt vad föreningen har spenderat pengar på, dvs. föreningens
utgifter.

Intäkter
En del av föreningens intäkter kommer från försäljning av tjänster. Som står i
resultaträkningen är föreningens försäljning momsfri, detta då föreningen är allmännyttig
och därför inte behöver betala skatt på intäkter. Försäljningen av tjänster kan delas in i
mottagaravgifter för de som tar emot matkassar samt försäljning av butikskit och
föreläsningar.

Mottagaravgifter: 192 903,00 kr
Försäljning av butikskit och andra tjänster: 20 180,00 kr
Föreläsningar: 3 000,00 kr

Försäljning av material: 8 000,00 kr för försäljningen av föreningens tidigare bil.

Föreningen har dessutom fått in en del bidrag och donationer under året.

Erhållna o�entliga stöd: 50 000,00 kr från Västra götalandsregionen för projektet
Hunger & Hållbarhet.

Erhållna kommunala bidrag: 10 000,00 kr i prispengar som betalades ut
när föreningen vann Skövde kommuns miljöpris.

Erhållna donationer och gåvor: Delas in i donationer från privatpersoner samt
företagsdonationer och sponsring.

Privata donationer från privatpersoner: 52 951,17 kr
Företagsdonationer och sponsring: 159 000,00 kr

Utgifter
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Föreningens utgifter framgår tydlig i resultaträkningen indelat på ett flertal konton. Om
förtydligande önskas, vänligen kontakta styrelsen: styrelsen@atbart.org.

Balansräkning
Omsättningstillgångar

Kundfordringar
En kundfordran uppkommer när föreningen har levererat en vara eller utfört en tjänst men
inte har fått betalt än. Vid årsskiftet hade föreningen kundfordringar till ett värde av 108
637,00 kr.

Övriga omsättningstillgångar
Föreningens övriga omsättningstillgångar är de pengar som föreningen har på sina
bankkonton. Vid början av året fann det 114 795,06 kr på banken, och vid årets slut fanns det
265 697,42 kr på banken.

Omsättningstillgångar
När tillgångarna på banken räknas samman med kundfordringarna så kallas summan av för
omsättningstillgångar eller bara tillgångar och vid slutet av året var dessa 374 334,42 kr.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, ett vanligt exempel är obetalda
fakturor för varor eller tjänster som föreningen har köpt men ännu inte betalat för. Summan
av de kortfristiga skulderna 2021 var 75 453,00 kr.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder kan ses som motsatsen till kundfordringar, dvs. när vi har fått en vara
eller tjänst men inte har betalt för den än. I balansräkningen syns leverantörsskulder på 5
873,00 kr då föreningen fick två fakturor precis innan årsskiftet som betalades i januari.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I balansräkningen syns att föreningen har 69 580,00 kr i förutbetalda intäkter, detta då
föreningen har fått betalt för tjänste som vi ännu inte har utfört utan som vi kommer utföra
under 2022.
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Verksamhetsplan verksamhetsåret 2022-2023
Denna verksamhetsplan utgår från Ätbarts vision och de tre inriktningar som återfinns i den.
Verksamhetsplanen syftar till att vara vägledande i vad som behöver vara i fokus under det
kommande verksamhetsåret och pekar utifrån det ut ett antal mål som ska följas upp vid
nästa årsmöte.

Bakgrund
Ätbarts senaste verksamhetsår har fokuserat mycket på expansion, inte minst av Mathjälpen
som har etablerats i ytterligare fem kommuner. Inför det kommande verksamhetsåret har
styrelsen ansökt om medel för att kunna fortsätta expansionen av Mathjälpen, men vill
samtidigt utveckla nya verksamheter och vill ställa om föreningen för att möjliggöra detta.

Fokus inför verksamhetsåret 2022-2023
Inför verksamhetsåret 2022-2023 ser styrelsen ett fortsatt behov av fokus på expansion men
ser också ett behov av fokus på omställning och vill under det kommande verksamhetsåret:

● … lansera Mathjälpen som en egen fristående verksamhet, i form av Mathjälpen AB,
som sedan kommer sätta egna mål för expansion och utveckling av sin verksamhet.

● … utöka Ätbarts insatser för att förändra människors konsumtionsmönster i syfte att
minska matsvinnet och möjliggöra mer medveten och hållbar livsmedelskonsumtion.

● … arbeta för att synliggöra behovet av en omställning till mer hållbar produktion och
konsumtion av livsmedel samt vad olika parter kan göra för att uppnå detta.

● ... lansera Ätbarts roll som katalysator och inkubator för nya verksamheter som syftar
till att skapa mer hållbar produktion eller konsumtion av livsmedel, mer hållbara
livsmedelsflöden eller till att ta tillvara på matsvinn på mer hållbara sätt.
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Målområden
Nedan föreslår styrelsen fyra mål för verksamhetsåret 2022-2023 utifrån de fyra
fokusområden som beskrivs ovan.

Lansera Mathjälpen som en egen fristående verksamhet
Ätbart ska under verksamhetsåret 2022-2023 lansera Mathjälpen som en egen fristående
verksamhet i form av Mathjälpen AB.

Målsättningen är att Mathjälpen AB ska vara grundat och registrerat med alla relevanta
myndigheter och andra instanser senast den 30 juni 2022.

Insatser för att förändra människors konsumtionsmönster
Ätbart ska under verksamhetsåret 2022-2023 fortsätta sitt arbete med att genomföra
föreläsningar för företag, föreningar, o�entliga aktörer samt privatpersoner. Ätbart ska även
undersöka andra former av insatser som kan förändra människors konsumtionsmönster.

Målsättningen är att genomföra minst 10 föreläsningar samt en annan insats för att
förändra människors konsumtionsmönster under verksamhetsåret 2022-2023.

Omställning till mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
Ätbart ska under verksamhetsåret 2022-2023 arbeta för att synliggöra behovet av att ställa
om till en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Ätbart ska även belysa vad
olika parter, oavsett om det är företag, o�entliga aktörer eller privatpersoner, kan göra för att
uppnå denna omställning.

Målsättningen är att genomföra minst tre insatser för att belysa behovet av omställning och
hur omställningen kan gå till under verksamhetsåret 2022-2023.

Ätbarts roll som katalysator och inkubator för nya verksamheter
Ätbart ska under verksamhetsåret 2022-2023 påbörja ett arbete med att agera katalysator
och inkubator för nya verksamheter som främjar en mer hållbar livsmedelsindustri.

Målsättningen är att ha utvärderat minst tre förslag på verksamheter och gått vidare med att
lansera en av dem under verksamhetsåret 2022-2023.
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Medlemsavgift för kalenderåret 2022
Föreningen Ätbart beslutade vid föregående årsmöte att ha medlemsavgift på 0 kronor.

Styrelsen ser ingen orsak 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 istället andra möjligheter att göra detta.

Förslag till belsut:

Utifrån detta föreslår styrelsen årsmötet att fastställa medlemsavgiften till 0 kronor för
kalenderåret 2022.
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Styrelsens förslag på nya stadgar
Organisationsnummer:  802525-9659

Fastställda: 2019-08-18 Senast reviderade: 2022-03-29

ARTIKEL I - Namn, form och säte
§1 Namn
Föreningens namn är Ätbart.

§2 Form
Föreningen är en allmännyttig ideell förening utan vinstintresse.

§3 Säte
Föreningens har sitt säte i Skövde kommun.

ARTIKEL II - Räkenskapsår och Verksamhetsår
§1 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår motsvarar ett kalenderår, 1 januari till 31 december.

§2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från ett ordinarie årsmötet till nästa ordinarie årsmöte.

ARTIKEL III - Syfte
§1 Ändamål
Föreningen har till ändamål att verka för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar
produktion och konsumtion av livsmedel. Detta inkluderar att främja innovativa lösningar för
att nyttja matsvinn på bästa sätt samt att utbilda och opinionsbilda kring hur matsvinnet kan
minskas. Allt arbete inom föreningen ska bedrivas utifrån ett hållbarhetsperspektiv som
innefattar social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet.

§2 Autonomi
Ätbart är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

§3 Resursfördelning vid överflöd
Om föreningen har mer resurser än vad verksamheten kräver kan styrelsen välja att stötta
eller vara en del av andra aktörers hållbarhetsarbete, även om detta arbete inte berör
föreningens huvudsakliga ändamål.
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ARTIKEL IV - Medlemskap
§1 Öppet medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som stödjer föreningens syfte. Ansökan om
medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemskapet gäller tills det avslutas enligt artikel
4, paragraf 3-5.

§2 Medlemskriterier
Följande kriterier måste uppfyllas av samtliga medlemmar:

● medlemmar måste följa föreningens stadgar och beslut
● medlemmar måste bidra aktivt till föreningens verksamhet genom att fylla en roll i

dess arbete
● medlemmar måste agera utan privat vinstintresse i alla frågor, ärenden och tilldelade

uppgifter.

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

§4 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.

§5 Uteslutning
En medlem får endast uteslutas om hen har genomfört en eller flera av följande handlingar:

● inte har betalat beslutade avgifter, inklusive medlemsavgift
● inte deltar aktivt i föreningens verksamhet
● har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål
● har åsamkat skada gentemot föreningens medlemmar eller intressen
● har agerat i syfte att främja privata vinstintressen i frågor som berör föreningen och

dess verksamhet
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Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom minst fjorton (14) dagar, fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Inom tre (3) dagar från beslutsdatum
ska styrelsen skriftligen meddela medlemmen anledning till uteslutning.

ARTIKEL V - Styrelsen
§1 Styrelsens uppdrag
Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen företräder
föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den beslutar i
alla ärenden, inom ramen för stadgarna och årsmötets beslut. Mellan årsmöten äger
styrelsen rätten att tolka föreningens stadgar och övriga styrdokument. Om en tvist uppstår
kring tolkningen av stadgarna ska tvisten tas upp på nästkommande årsmöte.

Tills styrelsens uppgifter hör bland annat att:

● verkställa årsmötets och extra årsmötets beslut
● förvalta föreningens ekonomi och föra räkenskaper
● utse föreningens förtroendevalda och fastställa instruktioner för dessa
● tillsätta för föreningens verksamhet relevanta kommittéer och fastställa instruktioner

för dessa
● till årsmötet avge bokslut och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
● besluta om medlemskap respektive uteslutning av medlemmar
● verka för föreningens ändamål i enlighet med dess målsättning

§2 Styrelsens sammansättning
Föreningens styrelse består av lägst tre (3) och högst elva (11) styrelsemedlemmar. Utöver
detta kan den bestå av högst tre (3) styrelseersättare. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet
för två (2) år i taget, det vill säga till slutet av det årsmöte som hålls två år efter valet.

§3 Kriterier för styrelseledamöter
För att väljas som styrelseledamot krävs att samtliga kriterier uppfylls:

● kandidaten har varit medlem i föreningen i minst 1 år,
● kandidaten agerar inte utifrån privata vinstintressen i sin roll som styrelseledamot,
● kandidaten bidrar aktivt till föreningens arbete.
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§4 Representation
Det ska eftersträvas att styrelsen ska bestå av såväl män som kvinnor och i så stor
utsträckning som möjligt vara representativ utifrån alla diskrimineringsgrunder enligt
diskrimineringslagen.

§5 Styrelsens konstituerande
Styrelsen kan konstituera sig fritt och utser själva ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör och eventuella andra roller i styrelsen. Utöver detta har styrelsen rätt att adjungera
personer till styrelsemöten. Adjungerade personer har endast yttranderätt, inte rösträtt.

§6 Arvoden
Styrelsen kan besluta att arvodera ledamöter vid behov för att möjliggöra för dessa att
fullgöra sina uppdrag och åtaganden. Arvodering ska inte ses som ersättning för utfört
arbete utan ska möjliggöra för ledamoten att avstå annat arbete i syfte att kunna fullgöra sitt
uppdrag som styrelseledamot.

§7 Styrelsens sammanträden
Styrelsen ska sammanträda när ordföranden anser att det behövs eller när en annan
ledamot begär det. Kallelse med dagordning och tillhörande handlingar ska lämnas till
ledamöter och ersättare senast tre (3) dagar innan det aktuella styrelsemötet.

§8 Styrelsens beslutsfattande
Styrelsen är beslutsför då de närvarande ledamöterna och tjänstgörande ersättarna
motsvarar minst halva antalet valda ledamöter. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet.
Varje styrelseledamot har en röst, förutom ersättare som inte tjänstgör för ordinarie ledamot.
Dessa får delta i förhandlingar men har ingen rösträtt.  Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden stödjer. Omröstning inom styrelsen sker öppet och rösträkning används alltid
vid votering. En styrelseledamot med avvikande mening gällande styrelsens beslut, har rätt
att få detta antecknat i protokollet.

§9 Styrelsens mötesprotokoll
Styrelsens protokoll justeras av två justerare. Protokoll från styrelsemöten ska finnas
tillgängliga för medlemmar att läsa på skriftlig begäran.

§10 Delegation
Styrelsen får delegera enskilda eller viss grupp av ärenden till medlem, anställd, sektion,
kommitté eller annan funktion inom föreningen. Den funktion inom föreningen som får
bemyndigande av styrelsen att hantera enskilda eller viss grupp av ärenden ska löpande
uppdatera styrelsen om status för dessa.
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ARTIKEL VI - Föreningens firmateckning
Föreningens firma kan tecknas av styrelsen och var för sig av den eller de som styrelsen eller
årsmötet utser till firmatecknare.

ARTIKEL VII - Jäv
Om det framkommer att jäv har förekommit i ett redan taget beslut, ska beslutet
ogiltigförklaras. Beslutet ska därefter omprövas i samma beslutande organ som beslutet
fattades i från början.

ARTIKEL VIII - Valberedning
§1 Syfte
Valberedningen har till uppgift att bereda underlag till årsmötet inför val av
styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelseersättare, revisorer, revisorersättare samt
ledamöter till valberedningen.

§2 Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av minst tre (3) medlemmar. Valberedningen utser ordförande
inom sig. Valberedningen utses vid ordinarie årsmöte för ett år i taget. Valberedningens
förslag ska skickas ut till medlemmar tillsammans med handlingarna för årsmötet.

ARTIKEL IX - Granskning av förvaltning och räkenskaper
§1 Revisor
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För detta
ändamål väljs högst en (1) revisor och en (1) revisorsersättare. Dessa två väljs av årsmötet för
ett (1) år i taget, det vill säga till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§2 Auktoriserad revision
I det fall att föreningen uppfyller mer än ett av nedanstående villkor ska föreningens
räkenskaper dessutom granskas av en auktoriserad revisor:

● Föreningen har i genomsnitt fler än 50 anställda.

● Föreningen har tillgångar i balansräkningen eller skulder inklusive eget kapital på
mer än 40 miljoner kronor.

● Föreningen har en försäljning av varor och tjänster, med avdrag för rabatter, moms
och annan skatt som tillhör försäljningen, på mer än 80 miljoner kronor.
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För detta ändamål utses en (1) auktoriserad revisor av årsmötet för ett (1) år i taget, det vill
säga till slutet av nästa ordinarie årsmöte. För att krav på auktoriserad revisor ska finnas ska
villkoren vara uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren.

§3 Bokslut och förvaltningsberättelse
Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse ska överlämnas till föreningens
verksamhetsrevisor senast under januari månad. Verksamhetsrevisorn ska senast under
februari månad avge en berättelse över sin granskning till styrelsen.

ARTIKEL X - Årsmöte
§1 Datum
Föreningens årsmöte hålls årligen, senast i mars månad. Styrelsen beslutar om datum och
plats för årsmötet.

§2 Syfte
Årsmötets är föreningens högst beslutande organ och syftar till att ge föreningens
medlemmar möjlighet att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter.

§3 Protokollföring
Protokoll från årsmöten ska finnas tillgängliga i sin helhet på föreningens hemsida om inte
annat beslutas av årsmötet.

§4 Kallelse
Skriftlig kallelse till årsmöte ska avsändas med e-post till samtliga medlemmar senast sex (6)
veckor före årsmötet. Saknar en medlem e-postadress ska istället sms, och i sista hand
vanlig post, användas för kallelse till årsmöte.

Skriftligt utskick av handlingar till årsmöte ska avsändas med e-post till samtliga medlemmar
senast två (2) veckor före årsmötet. Saknar en medlem e-postadress ska istället sms, och i
sista hand vanlig post, användas för handlingar till årsmöte.

§5 Rösträtt
Varje medlem har en röst vid årsmötet, förutsatt att medlemsavgift har betalats.
Ombudsröstning är inte möjlig.
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§6 Årsmötets beslutfattande
Beslut vid årsmötet fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening som styrelsen biträder. Vid val sker dock avgörandet genom
lottning. På årsmötet används rösträkning via acklamation. Om resultatet från acklamationen
är oklar ska votering istället användas.

§7 Medlemsärenden
För att få ett ärende behandlat på årsmötet ska ärendet vara styrelsen tillhanda senast tre
(3) veckor före årsmötet. Årsmötet får endast avgöra ärenden som varit upptaget i kallelsen
till årsmötet.

ARTIKEL XI - Årsmötets dagordning
På ordinarie årsmöte ska minst följande punkter behandlas:

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 samt resultat- och balansräkning
8. Fråga om att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om medlemsavgift
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 revisor samt revisorsersättare
18. Val av valberedning
19. Mötets avslutande
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ARTIKEL XII - Extrainsatt årsmöte
§1 Kallelse
Utöver ordinarie årsmöte kan extra årsmöte hållas när styrelsen anser att det behövs eller
när det, för behandling av en viss fråga, begärs av revisor eller minst en fjärdedel (1/4) av
föreningens medlemmar.

§2 Dagordning
För ett extra årsmöte gäller samma stadgar som för det ordinarie årsmötet, med undantag
för § 26, årsmötets dagordning. Dagordningen för ett extra årsmöte sätts utefter de ramar
som gett upphov till begäran om ett extra årsmöte.

ARTIKEL XIII - Stadgeändringar
För ändringar i stadgan krävs två tredjedelars (2/3) majoritet på ett årsmöte.

ARTIKEL XIV - Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet:

● Vardera part svarar för egna kostnader inklusive för den skiljeman man utsett.
● Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

ARTIKEL XV - Upplösning
§1 Förslag om upplösning
Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre (3) månader före det årsmöte
eller extra årsmöte där det önskas behandlat. Beslut kan inte tas förrän samtliga medlemmar
fått tillfälle att yttra sig.

§2 Likvidation
Beslut om likvidation av föreningen förutsätter att beslutet fattats vid två på varandra
följande årsmöten, och vid det senare årsmötet biträds av minst två tredjedelar av de
röstande. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske innan det första årsmötet ägt rum.

§3 Omfördelning av medel
Om det beslutas att föreningens ska upplösas ska kvarvarande medel lämnas till en förening
som på lämpligt sätt främjar Ätbarts syfte och/eller mål.

22



Revisionsberättelse för 2021
Organisation: Ätbart

Organisationsnummer: 802525-9659

Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

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 2021 och av dess finansiella resultat för perioden.

Enligt min uppfattning har redovisning skötts helt utan anmärkning.

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

Töreboda 2022-03-14
Lotta Albertsson
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