Verksamhetsberättelse för Vi Konsumenter omfattande tiden 1 januari – 31 december 2021
Vi Konsumenter (VK) är en oberoende förening för engagerade privatpersoner. Vi Konsumenter (VK)
är en av de 21 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!
Styrelse
Gunnela Ståhle, ordförande
Mariell Juhlin, vice ordförande
Christina Möller, sekreterare
Sören Persson, ledamot
Carina Lundgren, ledamot
Inger Helgesson, ledamot
Anders Engström, adj. Kassör
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden, årsmötet och planeringsmöte.
(8 möten) 26/1, 18/3, 21/4, 10/5, 4/6, 18/8, 23/9, 28/10, Alla möten genomförts digitalt utom
planeringsmötet på Cirkusberget den 18/8 2021
Årsmöte den 21 april 2021
Årsmötet inleddes med ett anförande av VD för KRAV Anita Falkenek.
Årsmötet genomfördes digitalt och leddes av Marie Linder, Sverige Konsumenters ordförande
och Christina Möller sekreterare.
Ordförande Gunnela Ståhle,
har 1 år kvar på sitt mandat
Mariell Juhlin,
har 1 år kvar på sitt mandat
Carina Lundgren,
omvaldes på 2 år
Christina Möller,
omvaldes på 2 år
Sören Persson,
har 1 år kvar på sitt mandat
Inger Helgesson,
har 1 år kvar på sitt mandat
Revisorer
Bill Larsson
Christina Axelsson

omvaldes på 1 år
har 1 år kvar på sitt mandat

Valberedning
Ella Nilsson (sammankallande), Linda Cederlund och Maria Donis.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2021 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.
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VK:s fokusområden:
• Främja en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel med särskild fokus på
växtbaserad mat
• Främja ett gott djurskydd genom att påverka djurskyddslagstiftning och öka möjligheten till
medvetna val
• Motverka en ökning av antibiotikaresistensen
• Medverka i klimatarbetet

Aktiviteter 2021
Hållbar produktion och konsumtion av mat
Styrelsen beslutade i juni om Vi Konsumenters hållbarhetsstrategi (finns på hemsidan).
VK finns i Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel på uppdrag av
Sveriges Konsumenter och i Livsmedelsverkets råd för hållbar konsumtion på eget uppdrag. VK har
till Jordbruksverket spelat in synpunkter på Jordbruksverkets rapport Hållbara livsmedelsystem och
förväntningar på verket från hållbarhetssynpunkt vid möten 3 mars och 5 oktober. VK är kritisk till att
Jordbruksverket jämställer de tre dimensionerna för hållbarhet. Ekonomi är ett medel och inte ett
mål.
På Livsmedelsverkets råd 6 december har VK presenterat VK:s hållbarhetsstrategi.
VK har antagit en GMO-policy, som presenterades på ett seminarium kring genteknik på KSLA den 13
april.
VK har deltagit i seminarier inför FN Food Summit , KSLA den 25 januari , Näringsdepartementet 19
maj och Nordic Food Summit 23 juni.
VK har deltagit i samråd kring WWF:s Köttguide, som presenterades den 12 november.
VK har tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige
och Svenska Djurskyddsföreningen gjort en framställan till Svensk Dagligvaruhandel om märkning av
kött från betande djur och certifiering av nötkött.
Djurskyddsfrågor
VK har tagit ett initiativ till samverkan kring att behålla det svenska kravet på att mjölkkor sommartid
ska få beta. Man vill även utöka beteskravet till samtliga nötkreatur. I nätverket ingår World Animal
Protection, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Compassion in World Farming,
Sverige och Djurens Rätt. Nätverket genomförde en konsumentstudie i februari, som stöder att
konsumenterna värderar kors bete högt. Denna presenterades i en debattartikel i Svenska Dagbladet
3 mars. VK, Gunnela Ståhle deltog i riksdagens Mjölkens Dag den 15 mars.
På Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens den 28 april presenterade VK Gunnela Ståhle
konsumentstudier som visar konsumenternas stora engagemang för djurskydd. Gunnela deltog i
tidningen Land Lantbruk podd kring beteskravet den 17 juni. Detta resulterade i att Gunnela
hamnade på 29 plats i tidningen Land Lantbruks lista över de femtio personer som gjort avtryck 2021.
VK har deltagit i Näringsdepartementets nationella nätverk för djurskydd, som har ordnat två möten.
VK deltar också i Jordbruksverkets nätverk kring arbetet med djurskyddsfrågor inom EU.
Klimat
VK har sedan 2016 deltagit i nätverket Klimatmålsinitiativet, som syftar till att mäta och påverka
konsumtionens utsläpp av växthusgaser. VK har undertecknat en debattartikel 14 april riktad till
Miljömålsberedningen.
Växtbaserad mat
Det inspelade seminariet kring växtbaserad mat, som ordnades digitalt i november 2020, spelades
upp i Almedalen den 5 juli. Seminariet besöktes av 120 personer. Tillsammans med Ekomatscentrum
och Sveriges Konsumenter uppmanas till svensk produktion av ekologisk växtproducerad mat i en
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debattartikel. Christina Möller och Gunnela Ståhle deltog i KSLA:s podd kring växtbaserad mat på
tallriken.
Antibiotikaresistens
VK har deltagit i Axfoundations arbete med kriterier kring antibiotika i djurhållningen vid
upphandling. VK ingår i nätverk kring STRAMA VL som drivs av Statens Veterinära Anstalt och
tillsammans med Jordbruksverket ordnar ett årligt möte kring antibiotikaförbrukning och resistens 31
maj.
Seminarium
Ett fysiskt seminarium genomfördes på KSLA den 9 november 2021. Temat var ”Svensk ost – en
sorglig affär med stor potential.” Föreläsare var Sören Persson VK, Karsten Thurfjell, Sveriges Radio,
Jan Ljungblom, ICA, Ola Lindblad, Arlas mejeri Kalmar, Anna Kaijser, LRF och Gunnar Rundgren
deltog. 50 personer deltog på seminariet och den efterföljande helt unika ostprovningen och
provningen av utvalda svenska viner. Ett pressmeddelande skickades ut.
Årets Hållbarhetskock
På seminariet den 9 november delade VK ut diplomet Årets Hållbarhetskock till kocken Luqaz
Ottosson. Restaurang ROT på Gotland. Luqaz hade inte möjlighet att närvara vid utdelningen, men
VK:s kassör Anders Engström, själv boende på Gotland, överlämnade diplomet till pristagaren.
Debattartiklar
”Nu har Sverige chansen att ta ansvar för hela sin klimatpåverkan” Aktuell Hållbarhet, 14 april
”Ta inte bort kors rätt till bete” Svenska Dagbladet, 2 mars
”Svenska lantbrukare missar en bra affär” ATL, 23 mars
Representation
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN
Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
Livsmedelsverkets råd för hållbar konsumtion
Livsmedelsverkets samrådsgrupper för livsmedelsmärkning och livsmedelshygien
Näringsdepartementets nationella nätverk för djurskydd
Sigill Kvalitetssystem, standardrådet
STRAMA VL Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens VL,
Veterinär och Livsmedel.
KSLA, grupp Bruka utan att förbruka
Statens Veterinärmedicinska Anstalts projektråd
Sveriges Konsumenters Matgrupp
Råd & Rön Smakpanel
Remissyttranden
- Livsmedelsverket: Förslag till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2014:4) om livsmedelsinformation
- Näringsdepartementet: Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser
och andra incitament än lagstiftning (rapport 2019:17)
- Näringsdepartementet: En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
- Jordbruksverket: Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrering,
godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa
- Skolverket: Förslag till ändrade timplaner för grundskolan m m – om Hem & konsumentkunskap
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Nyhetsbrev
VK har under året skickat ut 9 nyhetsbrev med information om aktuella frågor och information om
VK:s arbete inom olika områden. Dessutom har inbjudan till årsmöte och seminarium gått ut till
medlemmarna.
Hemsida och sociala medier
På www.vikonsumenter.org presenteras aktuella frågor, nyhetsbrev, debattartiklar och
remissyttranden. VK finns på Twitter @Vi Konsumenter och deltar aktivt i debatten och på Facebook.
Medlemmar
Medlemstalet år 2021 var 47 medlemmar.
Samarbete med andra organisationer
VK har ett nära samarbete med Sveriges konsumenter (SK). VK är medlem i SK:s matgrupp och har
deltagit i representantskap och årsmöte. VK finns i SK:s valberedning. Inspel till Jordbruksverket sker i
samråd med SK, WWF, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna.
I djurskyddsfrågor samarbetar VK med World Animal Protection, Sverige, Djurskyddet Sverige,
Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Compassion in World Farming, Sverige.
Almedalseminariet ordnades i samarbete med Konsumentföreningen Stockholm.
Slutord
VK har under året fortsatt att bygga upp en stark konsumentrörelse kring frågorna kring hållbar
produktion och konsumtion av mat. I ökad omfattning efterfrågas våra synpunkter och VK finns där
besluten tas. VK hoppas att via vår hemsida och sociala medier få en mer daglig dialog med våra
medlemmar. Styrelsearbetet har varit intensivt, inspirerande, konstruktivt och resultatorienterat.
Styrelsen hänvisar till resultat - och balansräkning. Styrelsen hänvisar till nedanstående resultat - och
balansräkning. Styrelsen föreslår att årets resultat förs till dispositionsfonden.

Bokslut Vi Konsumenter 2021
Org nr 808428-0680
Resultaträkning:

Intäkter:
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa:

Balansräkning:

2021

2020

9 500
10 370
19 870

13 750
0
13 750

Kostnader:
Marknadsföring
Utlägg möten
Porto
Bankavgifter
M-avg Sv
Konsument
Årsmöte
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0
0
120
1 675

0
479
0
1 509

3 000
0

3 000
329

20211231 20201231
Tillgångar:
Bank
Plusgiro/fodringar
Summa Tillgångar:

20 624
9 491
30 115

20 624
19 608
40 231

Skulder:
Förutbetalda
intäkter
Summa Skulder:

750
750

2 250
2 250

Eget Kapital:
Dispositionsfond

37 981

31 158

Seminarium

25 435

1 050

Almedalen
Diverse

0
1 513

0
1 560

31 743

7 927

Summa:
Resultat:

-11 873

Årets resultat
Summa Eget
Kapital:
S:a skulder och
eget
kapital:

-10 323

5 823

27 658

37 981

28 408

40 231

5 823

Gunnela Ståhle

Mariell Juhlin

Inger Helgesson

Sören Persson

Carina Lundgren

Christina Möller
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