Verksamhetsberättelse för Vi Konsumenter omfattande tiden
1 januari – 31 december 2016

Vi Konsumenter är en oberoende förening för engagerade privatpersoner. Vi Konsumenter (VK) är en
av de 22 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. Vi bidrar till att göra skillnad!
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Christina Möller, sekreterare
Inger Helgesson, ledamot
Kerstin Källander, ledamot
Daniel Torstensson, ledamot
Lars Nilsson, adj. kassör
Revisorer
Bill Larsson
Christina Axelsson
Valberedning
Ingegerd Danielson, sammankallande
Maria Donis
Christina Arosenius
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden, ett planeringsmöte och årsmötet.
Årsmötesseminarium på årsmötet den 20 april
Årsmötet hölls i kollegierummet på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Annika Sohlström, tf GD
Livsmedelsverket (SLV) berättade om angelägna och aktuella frågor, som berör oss som
konsumenter. Hon berättade om SLV:s arbete för säker mat och bra dricksvatten, att informationen
om maten är pålitlig så att ingen blir lurad och att främja bra matvanor.
Årsmöte
Årsmötet leddes av Lars Nilsson VK och Christina Möller, sekr.
Ordförande Gunnela Ståhle omvaldes på 2 år
Inger Helgesson omvaldes på 2 år.
Daniel Torstensson nyvaldes på 2 år
Christina Möller, Linda Cederlund och Kerstin Källander hade 1 år kvar på sina mandat.
Verksamhetsplanen för 2016 följde de önskemål medlemmarna haft till styrelsen. Ett övergripande syfte är att konsumtionen ska bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Detta kan uppnås genom att ge konsumenterna kunskap och möjlighet att göra medvetna val
med utgångspunkt från hållbarhetsaspekter. Ett annat sätt är att påverka beslutsfattare eller
livsmedelskedjans aktörer.
VK:s fokusområden för 2016 har varit:
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Livsmedelsstrategin - främja en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
Motverka en ökning av antibiotikaresistens
Medverka i klimatarbetet
Motverka de negativa effekterna av oseriös försäljning, ex telefonförsäljning
Myndigheternas tillsyn av energi, telefoni och järnväg
Energitillgång från konsumentsynpunkt

Aktiviteter
Under året har VK engagerat sig i flera angelägna frågor.
Den svenska livsmedelsstrategin
VK har deltagit i ett flertal seminarier som representant för konsumenterna. Den 2 februari inbjöd
konsumentministern Per Bolund till diskussion om hållbar konsumtion. VK presenterade konkreta
förslag till åtgärder. Den 4 oktober presenterade Per Bolund regeringens strategi för hållbar
konsumtion.
Den svenska livsmedelsstrategin har varit den viktigaste frågan under året. Vi Konsumenter (VK) har
samarbetat med Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF,
Konsumentföreningen Stockholm, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och andra
djurskyddsorganisationer. Vi Konsumenter initierade 2015 en referensgrupp inom Sveriges
Konsumenter, som har träffats flera gånger under året.
10 februari bjöd departementet in till presentation om livsmedelssatsningar i riksdagen. Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademin anordade ett seminarium om djuromsorg och konkurrenskraft där VK
satt i panelen den 10 mars. Alliansen anordnade ett seminarium i riksdagen den 13 april kring
livsmedelsstrategin. Den 25 april formulerade företrädare för miljö, djur och
konsumentorganisationer ett gemensamt upprop i ett öppet brev till berörda ministrar, där vi var
djupt oroade över att regeringen håller på att ta fram en livsmedelsstrategi som kommer att lämna
miljö, djur och konsumenter åt sidan. Med anledning av det öppna brevet kring livsmedelstrategin
bjöd Alliansen in till hearing med Sveriges Konsumenter, Vi Konsumenter, Naturskyddsföreningen,
Världsnaturfonden WWF, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige den 27 april. Del i
samarbetet var det gemensamma seminariet i Almedalen. VK:s seminarium i Almedalen hade
rubriken ”En svensk Livsmedelsstrategi – så vill vi ha det” och ägde rum den 5 juli på Högskolan i
Visby. Det blev en framgång med ett rekordartat deltagande 125 personer.
Samarbetsorganisationerna presenterade sin syn på den kommande strategin. Vi vill att produktion
och konsumtion av mat ska svara upp mot vad planeten, konsumenterna, djuren och ekosystemen
kräver. Inbjudna var Åsa Domeij, Axfood, Sara Sundquist, Visita och Carolina Gunnarsson, Kalmar län.
Gunnela Ståhle ledde seminariet. VK deltog i ett flertal seminarier kring hållbarhetsaspekterna på
matproduktionen och konsumtionen under veckan.
VK initierade en debattartikel kring livsmedelsstrategin, som publicerades i Göteborgsposten 27 juli
och SVT Opinion 4 augusti.
Klimatmålsinitiativet
Vi Konsumenter är del av klimatmålsininitiativet och har undertecknat följande ställningstagande: ”Vi
vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att
minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen”. Uppropet presenterades i Aftonbladet 19 februari.
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Ekologisk produktion
Linda Cederlund, VK, representerade konsumenterna i Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk
produktion samt Sveriges Konsumenter i SLU:s programområde EPOK. I den förstnämnda gruppen
har Linda från konsumentsynpunkt ifrågasatt ett förslag från Jordbruksverket om när jordgubbar ska
anses vara ekologiska.
Antibiotika och antibiotikaresistens
Frågorna är lika viktiga i dag som förut. Den 11 mars representerade Gunnela Ståhle, konsumenterna
i ett EU-seminarium i Europahuset kring veterinärläkemedel och speciellt antibiotika. Den 15 mars
var den internationella konsumentdagen och frågan om antibiotikaresistens var huvudtema. VK
uppmanade Näringsdepartementet att delta i debatten, och det blev en artikel i Aftonbladet med
konsumentminister Per Bolund och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Den 1 juni samlade Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket till sitt årliga
nätverksmöte kring antibiotika till djur. VK var närvarande vid konferensen på antibiotikadagen den
18 november.
Seminarium
Den 14 november hölls ett seminarium kring märkning av livsmedel på KSLA. Närmare 60 personer
fick lyssna till intressanta presentationer. Seminariet gav en aktuell men kanske inte heltäckande bild
kring märkningsfrågorna på mat. Ursprungsmärkning, miljömärkning, EMV (egna märkesvaror),
produktmärkning – vad betyder dessa för oss konsumenter, för planeten, för ekosystemen och för
djuren? Deltog gjorde Livsmedelsverket, LRF, Svenskmärkning AB, Svensk Fågel och Lidl.
Övriga frågor
VK har deltagit i arbetet kring den nya Köttguiden. En ny version presenterades den 30 maj, där
antibiotikaanvändning i djurhållningen är nytt kriterium. www.wwf.se/kottguiden.
VK inledde ett samarbete med Svenska Blå Stjärnan www.svenskablastjarnan.se där Gunnela Ståhle
har skrivit i tidningen. Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser,
katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren och har bestämt sig för att
lyfta fram den svenska maten.
VK har också engagerat sig i tillsynen av viktiga konsumentfrågor som energi, telefoni och järnväg. VK
har tillskrivit berörda myndigheter och departement med frågor kring tillsynen. Syftet är att följa upp
detta successivt. Den 28 december publicerades en debattartikel från Vi Konsumenter i Svenska
Dagbladet, om problemet att ingen är ansvarig för att vi har tillräckligt med elproduktion långsiktigt i
Sverige. Detta skapar risker för konsumenter genom att elpriset kan höjas.
Verdandi tillsammans med PRO och VK ansökte om medel hos Konsumentverket för att informera
kring otillbörliga försäljningsmetoder som telefonförsäljning. Tyvärr beviljades inga medel.
Gunnela Ståhle har deltagit i standardiseringsarbetet på uppdrag av Sveriges Konsumenter. Arbetet
har omfattat utarbetande av en ISO teknisk specifikation för djurvälfärd.

Medlemsenkät
Under hösten skickade VK ut en medlemsenkät där styrelsen frågade medlemmarna vad vi skall
prioritera i vårt framtida arbete. Enkäten till våra medlemmar visar på stöd för våra prioriteringar och
att medlemmarna tycker att vi når ut med vårt budskap. 75 % har gett betyg mellan 7 och 10 poäng
för dagens prioriteringar och 60 % anser att vi når ut med vårt budskap. Dessutom ger enkäten
fortsatt stöd till att prioritera hållbar produktion och konsumtion av mat, miljö, klimat, djurskydd och
antibiotikaresistens. Medlemmarna tycker också att vi ska satsa på åtgärder för att
motverka oseriösa försäljningsmetoder. På frågan om medlemmarna vill engagera sig i föreningens
arbete, svarade 80 % av de svarande ansåg att det räcker med att vara stödjande medlemmar.
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Representation
Gunnela Ståhle sitter i Sveriges konsumenters Livsmedelsstrategigrupp och är ledamot i valberedningen. VK har också varit representerat i Jordbruksverkets konsumentråd liksom verkets
grupp för lagstiftning inom ekologisk produktion. Gunnela Ståhle representerar Sveriges
Konsumenter i STRAMA VL:s (Samverkan mot antibiotikaresistens, Veterinärmedicin och Livsmedel)
referensgrupp och Linda Cederlund i SLU EPOK.
Remissyttranden
VK har yttrat sig över:
 Sveriges Konsumenter, 100 krav på politikerna, februari 2016
 Livsmedelsverket, Första nedfrysningsdatum, april 2016
 SIS, ISO Teknisk standard djurvälfärd, april 2016
 Jordbruksverket, Föreskrifter om djurhållning, speciellt bete L 100, april 2016
 Landsbygdsministern, Framställan om att inrätta en svensk plattform för djurvälfärd
tillsammans med Djurskyddet Sverige, april 2016
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
stället för 10 nr. Dessutom ges tillgång till allt material på Råd & Röns webbplats under perioden.
Hemsida
VK:s hemsida var en prioriterad fråga även 2016. Nyheter, fakta och ställningstaganden har
publicerats kontinuerligt. Vi hoppas att våra medlemmar besöker VK:s aktiva hemsida,
www.vikonsumenter.org.
Sociala medier
VK har konton både på Facebook och Twitter.
Bokslut 2016
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag Sv Konsumenter
Ränteintäkter
Summa

Balansräkning
2016

2015

14200,00

12200,00

3000,00

3600,00

0,00

0,00

17200,00

15800,00

Kostnader

Tillgångar

161231

151231

Bank

20623,52

20623,52

Plusgiro

24062,62

22118,62

Summa tillgångar

44686,14

42742,14

Skulder

Almedalen netto

1200,00

4265,00

Förutbetalda intäkter

400,00

400,00

Utlägg möten

465,00

2071,00

Upplupna kostnader

0,00

393,00

Porto

560,00

770,00

400,00

793,00

Bankavgifter

644,00

457,50

Medlemsavgift Sv Konsumenter

3000,00

3000,00

Eget kapital

Diverse

1158,00

1952,00

Dispositionsfond

41949,14

48736,14

Årsmöte

2731,00

2511,50

Årets resultat

2337,00

-6787,00

Seminarium 2016/2014

5105,00

7560,00

Summa eget kapital

44286,14

41949,14

Summa

14863,00

22587,00

Resultat

2337,00

-6787,00

Sa skulder o eget
kapital

44686,14

42742,14

Summa skulder
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Medlemmar
Medlemstalet år 2016 var 85 (2015, 79) medlemmar.
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.
2017 års verksamhetsplan innebär fortsatt engagemang inom området hållbar produktion och
konsumtion. Arbetet kring livsmedelstrategin kommer kräva samarbete och engagemang i frågor
kring djurskydd, miljö och klimat. EU:s framtida jordbrukspolitik är också av konsumentintresse
liksom antibiotikaresistens, energifrågor och myndigheternas tillsyn av viktiga samhällsfunktioner.
VK hoppas att 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 2017-03-16

Gunnela Ståhle

Linda Cederlund

Christina Möller

Kerstin Källander

Inger Helgesson

Daniel Torstensson
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