Verksamhetsberättelse för Vi Konsumenter omfattande tiden
1 januari – 31 december 2013
Vi Konsumenter är en oberoende förening för engagerade privatpersoner. Vi Konsumenter
(VK) är en av de 28 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.
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden

Årsmötesseminarium på årsmötet den 15 april
Årsmötet hölls på Sveriges Konsumenters kansli. Innan årsmötet bjöds årsmötesdeltagarna
på ett spännande föredrag av Jens Linder DN:s kock och matskribent. Jens Linder har vi hört
i radioprogrammet Meny och sett på TV i bl.a. Historieätarna. Han talade mycket engagerat
och kunnigt om aktuella mattrender och utvecklingen inom matsektorn.

Årsmöte
Årsmötet leddes av Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter. Årsmötet
omvalde Christina Möller till ledamot på två år och till nya ledamöter valdes Gunilla Blixt
och Gunilla Thorslund på två år. Gunilla Thorslund begärde utträde den 29 maj. Jenny
Lundström adjungerades till styrelsen som kassör. Övriga i styrelsen är Gunnela Ståhle
och Jan-Erik Nyberg.
I avvaktan på en planerad medlemsenkät föreslog styrelsen en fortsättning på arbetet
kring hållbarhet, minskad köttkonsumtion, antibiotikaresistens och offentlig upphandling i
verksamhetsplanen för 2013. Syftet med verksamhetsplanen är att ge konsumenterna
kunskap och möjlighet att göra medvetna val med utgångspunkt från
hållbarhetsaspekter, miljö, hälsa, livsmedelssäkerhet och djurskydd.
Medlemstalet år 2012 var 84 medlemmar

Medlemsenkät
Enkäten genomfördes i juni i form av en web-enkät. 21 personer svarade. Styrelsen tror
att det låga deltagandet i undersökningen beror på att medlemmarna inte vant sig vid att
vi gör undersökningen via internet. Vi hoppas på större deltagande nästa gång. Enkäten
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gav stöd för styrelsens inriktning på hållbarhet och livsmedel. Flera idéer kom fram om
hur föreningen kan bli synligare, vilket också styrelsen har genomfört; närvaro på sociala
medier, pressmeddelanden och aktivering av hemsidan.

Aktiviteter
Under året har VK engagerat sig i flera angelägna frågor.
Att bidra till konsumentnytta och en hållbar utveckling
Att minska köttkonsumtionen och välja rätt kött
Aktiviteterna startade redan 2011 med en workshop i november på Kungliga Skogs – och
lantbrukskakademin. I april 2012 samlade VK in politiker och intressenter i livsmedelskedjan
till ett samtal, som följdes upp av ett expertmöte i oktober samma år. Den 22 januari 2013
anordnade Jordbruksverket sitt presseminarium med anledning av rapporten ”Hållbar
köttkonsumtion”. Vi Konsumenter (VK) deltog med att rapportera om sitt arbete kring
minskad köttkonsumtion och att uppmana aktörerna i livsmedelskedjan att ta sitt ansvar
Seminariet var väl bevakat av media beroende på att dessa uppfattade att Jordbruksverket i
sin rapport föreslagit en köttskatt, vilket inte var fallet. På seminariet presenterade också Elin
Röös, SLU sitt förslag till köttguide www.kottguiden.se. Guiden vill hjälpa butiker,
konsumenter och offentliga upphandlare att göra informerade val med avseende på klimat,
biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel och djuromsorg. Även antibiotika till djur
omfattas. VK:s engagemang har inneburit att vi blivit inbjudna till myndighetsöverläggningar
kring hållbar livsmedelskonsumtion. Branschföreningar inom livsmedelssektorn har också
efterfrågat synpunkter från VK. Dessutom har VK deltagit i Världsnaturfondens projekt Live
Well. Ekologiskt Forum har också bjudit in till samtal.
VK har i frågan kring minskad köttkonsumtion samarbete med Sveriges Konsumenter,
föreningen Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och
Djurskyddet Sverige. Under hösten förbereddes ett öppet brev och en debattartikel som
vänder sig till Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen, Besöksnäringen, SKL och
LRF.
Offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen av livsmedel har länge präglats av diskussion kring rätten att
ställa djurskyddskrav, överprövningar och spretande domstolsbeslut. Kammarrätten i
Sundsvall ansåg inte att Rättvik kunde ställa krav över EU:s regelverk, medan kammarrätten
i Stockholm gav Sigtuna kommun rätt att ställa djurskyddskrav, men ifrågasatte uppföljningen
av kriterierna. Sigtunadomen har medfört att allt fler kommuner nu ställer djurskyddskrav.
Gunnela Ståhle representerar VK i Miljöstyrningsrådets expertgrupp. Christina Möller och
Gunnela Ståhle har medverkat till att anordna två seminarier på KSLA (Kungliga Skogs – och
Lantbruksakademin) där man bjudit experter från flera EU-länder, för att hämta erfarenheter.
Antibiotikaresistens – en viktig konsumentfråga
Gunnela Ståhle deltar som representant för konsumenterna i ett nätverk STRAMA VL
(veterinärmedicin och livsmedel) med myndigheter och lantbruksnäringen som träffades den
10 april. Dessutom har VK deltagit vid möte på antibiotikadagen den 18 november och då lyft
konsumentperspektivet. Antibiotikadagen anordnas av de sex ansvariga myndigheterna. VK
deltar också i ett nätverk i Antonia Ax:son stiftelse för Miljö och Utveckling för att diskutera
hur handeln och konsumenterna kan påverka användningen av antibiotika till
livsmedelsproducerande djur och främja ett gott djurskydd genom sina val. Frågan kring
antibiotika till djur diskuterades på Vi Konsumenters och Svenska Djurhälsovårdens
seminarium i Almedalen 3 juli. Antibiotika och ditt val av kött – hur ser sambanden ut?
Köttkonsumtionens ”antibiotikaavtryck” - en motsvarighet till konsumtionens ekologiska
avtryck presenterades. Seminariet var välbesökt och viktiga aktörer i livsmedelskedjan var
representerade.
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Sveriges Konsumenters kampanj ”Klartext nu”.
VK har tillsammans med 13 andra medlemsorganisationer i Sveriges Konsumenter (SK)
skrivit på ett öppet brev till Livsmededelsverket. Den 31 maj deltog Gunnela Ståhle vid ett
möte på Livsmedelsverket där just artikel 44 i den nya förordningen kring
livsmedelsinformation diskuterades. Sveriges Konsumenter med medlemsföreningar vill ha
information om ingredienser på icke förpackade livsmedel d v s mat vi bl a äter på krogen
och köper i delikatessdisken. Det gäller såväl information kring allergen och ursprung. VK har
också skrivit under en debattartikel som publicerats i tidningen Fri Köpenskap med samma
budskap. VK har deltagit i möte med restaurangen på Fotografiska muséet.

Medlemsbrev
Två medlemsbrev har sänts till medlemmarna från VK:s styrelse 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 2013. Vi hoppas att våra medlemmar går in
och tittar. Målsättningen är se till att vi kan presentera intressanta nyheter. Sprid gärna
den nya hemsidesadressen till flera. Så kanske vi kan få fler medlemmar.

Sociala medier
VK har konton både på Facebook och Twitter. Två pressmedelande har gått under året
genom NewsDesk. Det ena kring antibiotikaresistens med anledning av Almedalsseminariet.
Det andra presenterade Christina Möller som mottagare av Sveriges Konsumenters
hedersomnämnande.

VK:s representation i Sveriges Konsumenter med flera organisationer
Sveriges konsumenters styrelse, Gunnela Ståhle, ersättare
Jordbruksverkets konsumentråd
Miljöstyrningsrådets expertgrupp, animaliska livsmedel
STRAMA VL, samverkan mot antibiotikaresistens, Veterinärmedicin och Livsmedel,
referensgrupp
Världsnaturfondens projekt Live Well
Resurs i Sveriges Konsumenters arbete
VK:s motion till SK:s årsmöte 2013 har bidragit till att SK under 2013 arbetat aktivt
med att ta fram en livsmedelsstrategi. VK är representerat i SK:s styrelse och har
deltagit i SK:s representantskap och budgetmöten och yttrat sig över förslag till
policydokument från SK. Medlemmar i VK deltar i standardiseringsarbetet och i ARN.
Slutord
VK:s styrelse har under året fortsatt att bygga upp en stark konsumentrörelse.
VK som konsumentens röst är mer etablerad i dag, då det är många som lyssnar till
oss och erbjuder samarbete. 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.
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Bokslut 2013 Vi Konsumenter
Ingående balans
Plusgiro
Företagskonto
Summa

18 930
20 349

Intäkter
Medlemsavgifter
Ränta Företagskonto
Övrigt
Summa

17 800
207
1 313

Kostnader
Styrelsemöten
Möten
Trycksaker
Kontorsmaterial
Porto
PG-utgifter
Övrigt
Summa

39 279

19 320

740
3 956
2 366
188
816
452
4 044
12 562

Periodens resultat
Utgående balans
Plusgiro
Företagskonto
Summa

6 758

25 482
20 556
46 037

Stockholm 2014-02-18
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