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Verksamhetsberättelse för Vi Konsumenter 1 januari – 31 december 2017
Vi Konsumenter (VK) är en oberoende förening för engagerade privatpersoner. VK är en av
23 medlemsorganisationer 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. Vi bidrar till att göra skillnad!
Styrelse
Gunnela Ståhle, ordförande
Linda Cederlund, vice ordförande
Christina Möller, sekreterare
Ingrid Persson, ledamot
Daniel Torstensson, ledamot fram till 7 juni
Lars Nilsson, adj. kassör
Revisorer
Bill Larsson
Christina Axelsson
Valberedning
Ingegerd Danielson, sammankallande
Maria Donis
Christina Arosenius
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, årsmötet samt ett
planeringsmöte.
Årsmötet den 19 april 2017
Årsmötet hölls i kollegierummet på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Riksdagsledamot
Kristina Yngwe (c) inledde med att presentera förslag till livsmedelsstrategi och ge synpunkter på förslaget.
Verksamhetsplanen för 2017 följde de önskemål medlemmarna haft till styrelsen.
VK:s fokusområden för 2017 enligt verksamhetsplanen:
 Rekrytering av nya medlemmar
 Mobilisering av medlemmarna
 Samarbete med andra organisationer
 Främja en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
 Motverka en ökning av antibiotikaresistensen
 Medverka i klimatarbetet
 Motverka de negativa effekterna av oseriös försäljning ex telefonförsäljning
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Verka för en för konsumenterna effektiv och säker marknad för energi, telefoni och
järnväg

Aktiviteter
Under året har VK engagerat sig i flera angelägna frågor.
 Tillsammans med samarbetspartner verkat för att genomförandet av en svensk
livsmedelsstrategi gynnar konsumenterna, planeten, ekosystemen och djuren
 Tillsammans med djurskyddsorganisationerna drivit aktuella och angelägna
djurskyddsfrågor
 Verkat för konsumtion av mindre men bättre kött i samverkan med
Världsnaturfonden WWF.
 Representerat i forum för livsmedel och hållbar mat, antibiotikaresistens och
ekologisk produktion
 Deltagit i Klimatmålsinitiativet som fokuserar konsumtionens påverkan på klimatet
 Arrangerat seminarier i aktuella frågor, 4 juli i Almedalen och 14 november i
Stockholm
 Utsett årets hållbarhetskock
 Utnyttjat hemsidan och sociala medel som viktiga informationskanaler
 Drivit frågorna som medlem i Sveriges Konsumenter med kontakt med
systerorganisationer
 Besvarat remisser inom föreningens prioriterade områden
 Drivit frågorna kring den offentliga tillsynen av energi, telefoni och järnväg
Den svenska livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin presenterades den 31 januari 2017 och antogs av
riksdagen den 20 juni. VK har i Sveriges Konsumenters strategigrupp diskuterat utspel och
aktiviteter. VK blev 1 februari inbjuden av Centerpartiet för att ge sina synpunkter på
livsmedelsstrategin inför Centerns motionsskrivande i anslutning till regeringens proposition.
Media Planet, en bilaga till Svenska Dagbladet ordnade ett samtal kring strategin den 16
mars, där VK deltog tillsammans med bl a Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö – och
jordbruksutskottet.
Den 19 april ordnades VK:s årsmöte på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien. Kristina
Yngwe, Centerpartiet, föreläste om sin syn på livsmedelsstrategin. Den 2 maj besökte Jan
Bertoft, Sveriges Konsumenter och Gunnela Ståhle, VK, riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att framföra konsumentsynpunkter på livsmedelsstrategin. Den 13 juni var
Gunnela inbjuden till kungens årliga möte på Stenhammar. Dagens ämne var livsmedelsstrategin. På seminariet i Almedalen den 4 juli utfrågades samtliga 8 riksdagspartier om sin
syn. Utfrågningen finns dokumenterad i en rapport utarbetad av Katarina Hörlin, redaktör
för tidningen Djurskyddet. Gunnela deltog i ett flertal andra seminarier i Almedalen.
Jordbruksverket har en nyckelroll i implementeringen av livsmedelsstrategin inom primärproduktionen. Sveriges Konsumenter har utsett Gunnela Ståhle att representera Sveriges
Konsumenter i Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion. Rådet hade sitt
första möte den 24 oktober.
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Djurskyddsfrågor
Djurskyddaspekter har stor betydelse vid valet av livsmedel för många konsumenter. VK har
därför ägnat mycket tid åt att verka för att svenskt djurskydd behålls på en hög nivå och
deltar i ett nätverk med Sveriges samlade djurskyddsorganisationer. I april skrev VK tillsammans med djurskyddsorganisationerna en debattartikel i tidningen ATL med krav på att
behålla den s k förprövningen av djurstallar. Förprövningen syftar till att förhindra
djurskyddsproblem genom att godkänna byggnationer av djurstallar.
Under våren skickade Jordbruksverket ut en stor remiss kring förändring av djurskyddsföreskrifterna för lantbrukets djur. Förslaget innebar att man tillät en sänkning av
avvänjningsåldern för smågrisar ned till den nivå som är tillåtet i EU-direktivet. VK tillsammans med 70 % av remissinstanserna avstyrkte förslaget. I en gemensam skrivelse till
landsbygdsministern framförde nätverket sin oro i mitten av juni. Man initierade också
frågor till ministern i riksdagen. Den 27 september deltog VK per telefon i Jordbruksverket
dialoggrupp för djurskydd. Den 18 oktober uppvaktade VK tillsammans med Djurskyddet
Sverige, Djurens Rätt och Compassion in World Farming generaldirektör Leif Denneberg.
Kritik framfördes på brist på dialog innan beslut, att remissinstanserna inte respekterats och
att förslaget motsägs av det vetenskapliga underlaget. Den 11 december publicerades en
debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt initierad av VK där den organiserade
konsumentrörelsen tillsammans med djurskyddet ifrågasatte Jordbruksverkets roll som
djurskyddsmyndighet. Jordbruksverket replikerade och nätverket fick en slutreplik. Kan
nämnas att landsbygdsministern uppvaktades i frågan 17 januari 2018.
Gunnela Ståhle representerade VK i Statens Veterinärmedicinska Anstalts projektråd 17
oktober. 1 november representerade VK Sveriges Konsumenter i Näringsdepartementets
nationella råd för djursvälfärd. VK deltog vid Jordbruksverkets djurskyddskonferens den 21
november. Den 12 december deltog Gunnela Ståhle vid inrättandet av det vetenskapliga
rådet för djursskydd vid SLU.
Ekologisk produktion
Linda Cederlund, VK, representerade konsumenterna i Jordbruksverkets referensgrupp för
ekologisk produktion samt Sveriges Konsumenter i SLU:s programområde EPOK.
Antibiotika och antibiotikaresistens
VK är representerat i Jordbruksverkets och SVA:s nätverk (STRAMA VL) som diskuterar
antibiotika till djur och antibiotikaresistens. Nätverket träffades den 1 juni. På antibiotikadagen den 16 november deltog VK i Antibiotikaforum i Stockholm.
Övriga frågor
VK deltog i konsumentminister Per Bolunds seminarium den 7 december kring miljömärkning. Frågorna kring tillsyn av energi, järnväg och telefoni drevs 2016 aktivt av Daniel
Torstensson. I och med att han avgick från styrelsen i juni 2017, har VK under året tvingats
lämna detta område. Det gäller också frågorna kring oseriösa försäljningsmetoder, som
Kerstin Källander initierade tillsammans med PRO. Eftersom Konsumentverket inte tilldelade
vårt projekt några medel och Kerstin Källander avgick i styrelsen har styrelsen fokuserat på
hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

3

Org nr 808428-0680

Seminarium
Förutom seminariet i Almedalen ordnade VK tillsammans med Djurskyddet Sverige och
Världsnaturfonden WWF den 14 november på KSLA ett seminarium “Mindre men bättre kött
- men vilket kött skall vi välja?” VK påbörjade ett arbete kring köttkonsumtionen redan 2011.
Vi har arrangerat workshop, samtal, skrivit debattartiklar och deltagit i presseminarium.
Drygt 60 personer fick lyssna till intressanta presentationer. Ett intressant ämne med
positiva effekter då djurskyddsfrågorna blev tydliga.
VK delade ut Årets Hållbarhetskock till KC Wallberg, Gubbhyllan, Skansen och restaurangen
på Biologiska Muséet. Mediautfallet var bra. Land har intervjuat Gunnela Ståhle, ATL tog upp
frågan och tidningen Kött & Chark skrev en uppmärksammad artikel.
Remissyttranden
Jordbruksverket om förslag på nya råd och dialoggrupper
Livsmedelsverket om deklaration av salt
Näringsdepartementet om sanktioner i livsmedelskedjan
KRAV om tillåtelse att använda nitrit i KRAV-märkta charkprodukter
Jordbruksverkets förslag till reviderade djurskyddsföreskrifter för lantbrukets djur
Representation
Sveriges konsumenters Livsmedelsstrategigrupp och ledamot i SK:s valberedning, Gunnela
Ståhle.
Jordbruksverkets konsumentråd, Gunnela Ståhle.
Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion (på uppdrag av Sveriges
Konsumenter) Gunnela Ståhle.
Jordbruksverkets grupp för lagstiftning inom ekologisk produktion, Linda Cederlund.
STRAMA VL, Samverkan mot antibiotikaresistens, Veterinärmedicin och Livsmedel, (på
uppdrag av Sveriges Konsumenter), Gunnela Ståhle.
Näringsdepartementets nationella djurskyddsråd (på uppdrag av Sveriges Konsumenter),
Gunnela Ståhle.
Klimatmålsinitiativet, Gunnela Ståhle.
Medlemsfrågor
Två medlemsbrev (januari och juni) har sänts till medlemmarna från VK:s styrelse under året.
Styrelsen har försökt ordna aktiviteter för att attrahera fler medlemmar. Tyvärr har
aktiviteterna gett dålig utdelning och bara medfört ett fåtal nya medlemmar. Medlemstalet
år 2017 var 73 medlemmar (2016: 85). Tidigare var det obligatoriskt för Sveriges Konsumenters representanter i standardiseringsarbete att vara medlem i en konsumentorganisation. 2016 var 15 sådana anslutna till VK där Sveriges Konsumenter betalade medlemskapet. SK har avvecklat kravet vilket inneburit både tapp av medlemmar och intäkter.
Hemsida och sociala medier
VK:s hemsida var en prioriterad fråga även 2017. Vi hoppas att våra medlemmar besöker
VK:s hemsida www.vikonsumenter.org där aktuella nyheter presenteras. VK har konton
både på Facebook och Twitter. På grund av begränsade resurser har twitterkontot inte
kunna utnyttjats sedan Daniel Torstensson avgick från styrelsen.
Samarbete med andra organisationer
I arbetet med livsmedelstrategin har VK samarbetat med Sveriges Konsumenter,
Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection och Djurskyddet
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Sverige. Tillsammans ordnades seminariet i Almedalen. I djurskyddsfrågorna ingår VK i
nätverket med World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Compassion in
World Farming, Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen. Seminariet den 14 november
ordnades i samarbete med WWF och Djurskyddet Sverige. Debattinlägget kring kritiken mot
Jordbruksverket i december undertecknades av Sveriges Konsumenter, VK, Medveten
Konsumtion, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Svenska
Djurskyddsföreningen och Compassion in World Farming.
Ekonomi
Resultaträkning

Balansräkning

Intäkter

2017

Medlemsavgifter, 73 st

14600,00

14200,00

200,00

3000,00

0,00

0,00

14800,00

17200,00

8913,00

0

Utlägg möten

580,00

465,00

Porto

650,00

560,00

Bankavgifter

1277,00

644,00

Medlemsavgift Sv Konsumenter

3000,00

3000,00

Eget kapital

Diverse

2360,00

1158,00

Dispositionsfond

Årsmöte

1749,00

2731,00

Årets resultat

Seminarium

8373,00

5105,00

Summa eget kapital

27955,01 44286,14

Almedalen

4229,13

1200,00

Summa

31131,13

14863,00

Sa skulder o eget kapital

28155,01 44686,14

Resultat

-16331,13

2337,00

Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa

2016

Tillgångar

Kostnader

171231

Bank

161231

20623,52 20623,52

Plusgiro

7531,49 24062,62

Summa tillgångar

28155,01 44686,14

Skulder

Marknadsföring

Förutbetalda intäkter

200,00

400,00

Summa skulder

200,00

400,00

44286,14 41949,14
-16331,13

2337,00

Slutord
VK:s styrelse har under året fortsatt att bygga upp en stark och respekterad konsumentorganisation. Trots vår litenhet blir vi efterfrågade och uppskattade som samarbetspartner,
vilket framgår av verksamhetsberättelsen. Begränsade personresurser har inneburit att vi
tvingats proritera våra aktiviteter, men upplever att våra insatser gör skillnad i det viktiga
området hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Styrelsearbetet har varit
intensivt, inspirerande, konstruktivt och resultatorienterat. VK:s samarbete med SK fungerar
väl.
Stockholm 2018-01-30
Gunnela Ståhle

Linda Cederlund

Christina Möller

Ingrid Persson
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