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Verksamhetsberättelse	  för	  Vi	  Konsumenter	  omfattande	  tiden	  	  

1	  januari	  –	  31	  december	  2014	  

	  

Vi	  Konsumenter	  är	  en	  oberoende	  förening	  för	  engagerade	  privatpersoner.	  Vi	  Konsumenter	  (VK)	  är	  en	  
av	  de	  27	  medlemsorganisationerna	  i	  Sveriges	  Konsumenter	  (SK).	  Vi	  skall	  vara	  en	  organisation	  som	  
samlar	  aktiva	  konsumenter	  som	  genom	  engagemang	  och	  kunskap	  vill	  bidra	  till	  en	  ökad	  
konsumentmakt.	  VK:s	  primära	  mål	  är	  inte	  att	  samla	  så	  många	  medlemmar	  som	  möjligt	  utan	  att	  
samla	  medvetna	  konsumenter	  med	  vilja	  till	  engagemang.	  
	  
Styrelse	  
Gunnela	  Ståhle,	  ordförande	  
Gunilla	  Blixt	  vice	  ordförande	  
Christina	  Möller,	  sekreterare	  
Jenny	  Lundström,	  adj.	  kassör	  1/1	  2014-‐16/4	  2014	  
Eila	  Ljungström	  kassör	  16/4	  2014-‐31/12	  2014	  
Inger	  Helgesson,	  ledamot	  
	  
Revisorer	  
Bill	  Larsson	  
Christina	  Axelsson	  
	  
Valberedning	  
Gun	  Löfqvist,	  sammankallande	  
Inger	  Persson	  
Christina	  Axelsson	  
	  
Styrelsemöten	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  9	  protokollförda	  sammanträden	  och	  årsmötet.	  
	  
Årsmötesseminarium	  på	  årsmötet	  den	  8	  april	  
Årsmötet	  hölls	  på	  Sveriges	  Konsumenters	  kansli.	  Före	  årsmötet	  bjöds	  årsmötesdeltagarna	  på	  ett	  
spännande	  föredrag	  av	  forskaren	  Cecilia	  Mark-‐Herbert	  från	  SLU.	  Cecilia	  talade	  över	  ämnet	  ”Vad	  får	  
du	  för	  pengarna	  när	  du	  köper	  mat?”	  	  Hon	  har	  forskat	  kring	  mervärdena	  kring	  mat	  socialt	  
ansvarstagande.	  VK	  prioriterar	  mat	  och	  hållbarhet.	  
	  
Årsmöte	  	  
Årsmötet	  leddes	  av	  Eskil	  Arvidsson,	  ordförande	  i	  Lantbruksklubben	  och	  Christina	  Möller,	  
sekreterare.	  	  
Årsmötet	  omvalde	  Gunnela	  Stråhle	  som	  ordförande	  på	  två	  år.	  Nyval	  av	  Inger	  Helgesson	  på	  två	  
år.	  Nyval	  av	  kassör	  Eila	  Ljungström	  för	  ett	  år.	  
Övriga	  i	  styrelsen	  Gunilla	  Blixt	  och	  Christina	  Möller,	  valda	  till	  2015.	  
	  	  
Verksamhetsplanen	  för	  2014	  följde	  de	  önskemål	  medlemmarna	  haft	  till	  styrelsen.	  
Syftet	  med	  verksamhetsplanen	  är	  att	  ge	  konsumenterna	  kunskap	  och	  möjlighet	  att	  göra	  
medvetna	  val	  med	  utgångspunkt	  från	  hållbarhetsaspekter,	  miljö,	  hälsa,	  livsmedelssäkerhet	  och	  
djurskydd.	  
VK:s	  fokusområden:	  

• Åtgärder	  för	  att	  minska	  köttkonsumtionen	  och	  välja	  rätt	  kött	  
• Antibiotikaresistens	  
• Hållbara	  livsmedel	  för	  alla	  
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Aktiviteter	  
Under	  året	  har	  VK	  engagerat	  sig	  i	  flera	  angelägna	  frågor.	  	  
	  
Motverka	  antibiotikaresistens	  
Tillsammans	  med	  Svenska	  Djurhälsovården	  anordnade	  Vi	  Konsumenter	  ett	  seminarium	  i	  
Almedalen	  den	  2	  juli.	  Temat	  var	  hur	  våra	  val	  av	  livsmedel	  påverkar	  förbrukningen	  av	  antibiotika	  
till	  djur.	  Sverige	  har	  den	  lägsta	  förbrukningen	  per	  kg	  djur	  i	  EU.	  Seminariet	  var	  mycket	  välbesökt	  
och	  såväl	  politiker	  som	  representanter	  för	  livsmedelskedjan	  ställdes	  mot	  väggen.	  VK	  har	  också	  
varit	  representerade	  vid	  ett	  seminarium	  ordnat	  av	  Socialstyrelsen	  på	  antibiotikadagen	  den	  18	  
november	  och	  av	  Livsmedelsverket	  den	  8	  december.	  VK	  har	  avgivit	  yttrande	  över	  
socialstyrelsens	  handlingsplan	  mot	  antibiotikaresistens.	  
	  
Minskad	  köttkonsumtion	  
Minskad	  köttkonsumtion	  är	  en	  viktig	  och	  prioriterad	  fråga	  inom	  föreningen.	  Hög	  köttkonsumtion	  har	  
negativ	  inverkan	  på	  klimatet	  och	  på	  vår	  hälsa.	  Därför	  måste	  köttätande	  minska	  om	  vi	  skall	  rädda	  vår	  
planet,	  skydda	  vår	  miljö	  och	  vår	  hälsa.	  En	  stor	  andel	  av	  vår	  svenska	  köttkonsumtion	  kommer	  
dessutom	  från	  andra	  länder.	  Det	  innebär	  att	  vi	  flyttar	  klimat-‐	  och	  miljöpåverkan	  utanför	  landets	  
gränser.	  Starten	  gick	  redan	  i	  november	  2011	  med	  en	  workshop	  med	  en	  rapport.	  VK	  bjöd	  in	  till	  ett	  
samtal	  med	  ett	  stort	  antal	  intressenter	  i	  april	  2012.	  Vi	  konsumenter	  tog	  ett	  initiativ	  till	  ett	  öppet	  brev	  
som	  i	  februari	  2014	  skickades	  till	  Svensk	  Dagligvaruhandel,	  Besöksnäringen	  (VISITA),	  
Livsmedelsföretagen	  (LI),	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  och	  LRF,	  med	  ett	  antal	  konkreta	  
uppmaningar	  hur	  man	  kan	  bidra	  till	  en	  hållbarare	  livsmedelskonsumtion.	  I	  samband	  med	  att	  brevet	  
presenterades	  en	  debattartikel	  på	  Svenska	  Dagbladets	  Brännpunkt	  11	  februari	  2014.	  Undertecknare	  
var	  förutom	  Vi	  Konsumenter	  också	  Sveriges	  Konsumenter,	  Medveten	  Konsumtion,	  
Naturskyddsföreningen,	  Världsnaturfonden	  WWF	  och	  Djurskyddet	  Sverige.	  VK	  har	  fått	  svar	  från	  LRF	  
och	  LI.	  Den	  20	  maj	  träffades	  undertecknarna	  kring	  fortsatta	  åtgärder	  kring	  hållbar	  konsumtion.	  Den	  
22	  augusti	  träffade	  undertecknarna	  Svensk	  Dagligvaruhandel	  med	  bred	  representation	  från	  
detaljhandelskedjorna.	  En	  uppföljning	  planeras	  detta	  år.	  

	  
Vi	  Konsumenters	  jubileumsseminarium,	  12	  november	  2014	  
Hållbar	  konsumtion	  -‐	  hur	  når	  vi	  dit?  	  
Vi	  Konsumenter	  (VK)	  kunde	  glädja	  sig	  åt	  stort	  och	  engagerat	  deltagande	  vid	  sitt	  jubileumsseminarium	  
12	  november	  på	  KSLA.	  Auditoriet	  representerade	  akademien,	  departement,	  myndigheter,	  näringen,	  
ideella	  organisationer	  och	  konsumenter.	  Att	  göra	  saker	  tillsammans	  leder	  ofta	  till	  resultat,	  kan	  vara	  
en	  sammanfattning	  av	  seminariet.	  VK	  delade	  ut	  diplom	  till	  årets	  hållbarhetskock	  Johan	  Gottberg,	  
Restaurang	  K-‐märkt,	  Garnisonen,	  Stockholm.	  Dagen	  avslutades	  med	  mingel	  med	  mumsbitar	  där	  kött	  
fungerade	  som	  krydda.	  Ett	  stort	  tack	  till	  Kungliga	  Skogs	  –	  och	  Lantbruksakademien	  som	  upplät	  sina	  
vackra	  lokaler	  för	  vårt	  10-‐års	  jubileum.	  

Mediaaktiviteter	  
Under	  2014	  har	  VK	  initierat	  och	  deltagit	  i	  fyra	  debattartiklar.	  Förutom	  inlägget	  om	  minskad	  
köttkonsumtion	  i	  februari	  på	  SvD:s	  Brännpunkt	  har	  VK	  deltagit	  i	  ytterligare	  tre	  debattartiklar.	  
På	  SVT	  Opinion	  kring	  livsmedelsäkerhet	  och	  djurskydd	  i	  anslutning	  till	  handelsavtalet	  EU	  –	  
USA	  (TTIP).	  I	  oktober	  deltog	  VL	  tillsammans	  med	  sexton	  andra	  undertecknare	  i	  en	  replik	  i	  DN	  
Debatt	  kring	  vilket	  djurskydd	  vi	  ska	  ha	  i	  Sverige	  och	  kopplingen	  till	  användningen	  av	  
antibiotika	  till	  djur.	  Tillsammans	  med	  World	  Animal	  Protection	  med	  flera	  lyftes	  frågan	  kring	  
att	  ställa	  djurskyddskrav	  i	  den	  offentliga	  upphandlingen	  i	  SVT	  Opinion.	  World	  Animal	  
Protections	  enkät	  till	  kommunerna	  låg	  till	  grund	  för	  att	  det	  behövdes	  tydligare	  politisk	  
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ledning	  på	  kommunal	  nivå.	  Med	  anledning	  av	  debatten	  kring	  att	  sänka	  svenska	  
djurskyddsregler	  fick	  VK	  tillsammans	  med	  sina	  samarbetspartner	  in	  en	  debattartikel	  i	  
november	  i	  Göteborgsposten	  under	  rubriken:	  ”Bevara	  det	  svenska	  djurskyddet”.	  Ett	  av	  
huvudskälen	  är	  sambandet	  mellan	  djurskydd,	  friska	  djur,	  minskat	  behov	  av	  antibiotika	  och	  
därmed	  minskad	  risk	  för	  utveckling	  av	  antibiotikaresistens.	  

VK:s	  representation	  	  
VK	  är	  representerat	  i	  Jordbruksverkets	  konsumentråd	  och	  världsnaturfondens	  WWF:s	  projekt	  Live	  
Well.	  Gunnela	  Ståhle	  deltar	  som	  representant	  för	  konsumenterna	  i	  nätverket	  STRAMA	  VL	  (står	  för	  
veterinärmedicin	  och	  livsmedel)	  med	  myndigheter	  och	  lantbruksnäringen,	  med	  syfte	  att	  motverka	  
antibiotikaresistens	  hos	  djur	  och	  livsmedel.	  	  Dessutom	  har	  VK	  deltagit	  i	  projekt	  drivet	  av	  Antonia	  
Ax:son	  stiftelse	  för	  Miljö	  och	  Utveckling	  för	  att	  diskutera	  hur	  handeln	  och	  konsumenterna	  kan	  
påverka	  användningen	  av	  antibiotika	  till	  livsmedelsproducerande	  djur	  genom	  sina	  val.	  GS	  har	  föreläst	  
för	  PRO:s	  matombud	  i	  Stockholm.	  VK	  deltog	  med	  konsumentsynpunkter	  vid	  Svenska	  
Djurhälsovårdens	  vårkonferens	  med	  hållbarhetstema	  i	  mars.	  Vid	  Matlandskonferensen	  i	  Jokkmokk	  i	  
juni	  var	  temat	  smak	  och	  GS	  utfrågades	  om	  konsumenternas	  syn.	  VK:s	  	  har	  deltagit	  i	  Ekoforum	  fram	  
till	  årsskiftet	  då	  organisationen	  lades	  ned.	  Tillsammans	  med	  forskare	  vid	  Lantbruksuniversitet	  har	  VK	  
haft	  samtal	  med	  LRF	  om	  djurskyddsfrågor.	  
	  
Yttranden	  och	  skrivelser	  
Brev	  till	  Svensk	  Dagligvaruhandel,	  VISITA,	  Livsmedelsföretagen,	  SKL	  och	  LRF	  kring	  åtgärder	  för	  att	  minska	  
köttkonsumtionen	  
EU-‐enkät	  om	  kött	  från	  bedövade	  eller	  obedövade	  djur	  
Synpunkter	  på	  SK:s	  handlingsplan	  2014	  -‐	  2020	  
Synpunkter	  på	  SK:s	  50	  krav	  på	  EU:s	  konsumentpolitik,	  Sveriges	  Konsumenters	  plattform	  inför	  valet	  till	  
Europaparlamentet	  2014	  och	  motsvarande	  plattform	  inför	  riksdagsvalet	  100	  krav.	  
Enkät	  från	  Södertörns	  högskola	  kring	  kött	  och	  köttkonsumtion	  
Synpunkter	  på	  Jordbruksverkets	  rapport:	  Beteskravets	  effekter	  på	  lönsamheten	  i	  mjölkföretagen	  
2014:16	  
Synpunkter	  på	  Ekoforums	  SAMLING	  GER	  EKO,	  En	  strategi	  för	  ökad	  ekologisk	  konsumtion	  och	  produktion	  
Synpunkter	  på	  SK:s	  förslag	  till	  livsmedelstrategi	  
Skrivelse	  till	  COOP	  med	  anledning	  av	  COOP:s	  annonser	  om	  billigt	  kött:	  Dagligvaruhandelns	  ansvar	  för	  
minskad	  köttkonsumtion	  
	  
Medlemsbrev	  
Två	  medlemsbrev	  (januari	  och	  juni)	  har	  sänts	  till	  medlemmarna	  från	  styrelsen	  under	  året.	  

Medlemsförmån	  
Prenumerationserbjudande	  från	  Råd	  &	  Rön.	  VK:s	  medlemmar	  prenumererar	  för	  320	  kr	  och	  får	  12	  nr	  i	  
ställer	  för	  10	  nr.	  Dessutom	  ges	  tillgång	  till	  allt	  material	  på	  Råd	  &	  Röns	  webb	  plats	  under	  perioden.	  	  
Hemsida	  
VK:s	  hemsida	  var	  en	  prioriterad	  fråga	  även	  2014.	  Aktiviteter	  och	  nyheter	  har	  publicerats	  
kontinuerligt.	  Vi	  hoppas	  att	  våra	  medlemmar	  besöker	  VK:s	  aktiva	  hemsida.	  	  

Sociala	  medier	  
VK	  har	  konton	  på	  Facebook	  och	  Twitter.	  
	  
	  
Medlemmar	  
Medlemstalet	  år	  2014	  var	  89	  medlemmar	  
	  
Resurs	  i	  Sveriges	  Konsumenters	  arbete	  
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VK:s	  motion	  till	  SK:s	  årsmöte	  2013	  har	  bidragit	  till	  att	  SK	  under	  2014	  tagit	  fram	  en	  ny	  
livsmedelsstrategi	  och	  VK	  har	  gett	  synpunkter	  på	  SK:s	  förslag.	  VK	  har	  också	  avgett	  synpunkter	  på	  
handlingsplan	  och	  valplattformar.	  VK	  har	  deltagit	  vid	  SK:s	  årsmöte,	  representantskap	  och	  
budgetmöte.	  	  
	  
Slutord	  
VK:s	  styrelse	  har	  under	  året	  fortsatt	  att	  bygga	  upp	  en	  stark	  konsumentrörelse.	  	  
VK	  som	  konsumentens	  röst	  är	  mycket	  mer	  etablerad	  i	  dag,	  då	  det	  är	  många	  som	  lyssnar	  till	  oss	  och	  
erbjuder	  samarbete.	  
Vi	  har	  erbjudit	  våra	  medlemmars	  kompetens	  till	  olika	  uppdrag	  som	  SK	  behöver	  representeras	  i.	  	  
2015	  års	  verksamhetsplan	  innebär	  fortsatt	  engagemang	  inom	  området	  mat	  och	  hållbarhet	  och	  
antibiotikaresistens.	  
VK	  hoppas	  att	  vi	  via	  vår	  hemsida	  och	  sociala	  medier	  skall	  få	  en	  mer	  daglig	  dialog	  med	  våra	  
medlemmar.	  Styrelsearbetet	  har	  varit	  intensivt,	  inspirerande,	  konstruktivt	  och	  resultatorienterat.	  

	  VK:s	  samarbete	  med	  SK	  fungerar	  väl.	  	  

	  

Stockholm	  2015-‐02-‐12	  

	  

Gunnela	  Ståhle	   	   	   Gunilla	  Blixt	   	  

	  

Christina	  Möller	   	   	   Eila	  Ljungström	  

	  

Inger	  Helgesson	   	   	  


