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Styrelsens berättelse över verksamheten 2020 

Arrangemang 
Detta Coronans år har naturligtvis präglat vår verksamhet, eller 

snarare brist på verksamhet. En ”våt filt” har legat över det mesta 
detta märkliga år. Vi startade dock året med flaggan i topp då vi 

hade en bejublad träff ………. 

Påsktapas på Schenströmska Herrgården 
Ett drygt 30-tal medlemmar med gäster 
samlades på torsdagen den 5 mars till en 
alldeles fantastisk kväll i Stallet på 
Schenströmska Herrgården. Det var meningen 
att vi skulle smaka på och få inspiration till att 
vidga våra vyer i köket till påsk och andra 
trevliga mathelger. Men – det blev mer än så, 
det härliga gänget i köket, kökschefen John 
Lund och köksmästaren Anders Carlsson 
förstärkta med “vår egen mästerkock” Kent 
Sandin, serverade en 19-rätters 
avsmakningsmeny som inte var av denna 
värld.  

Besök hos Borgåsundsfiskaren 
Vid sjön Fredens vackra strand 
inom Strömsholms Naturreservat 
har Borgåsundsfiskarn sin trevliga 
landningsplats för fisken han fiskar 
i Mälaren. I sin butik säljer han fisk 
och havets delikatesser som han 
själv förädlar i sitt kök och sina 
rökar. Verksamheten har numera 
också utvecklats till 
restaurangverksamhet under sommarmånaderna. 
Ca 30 st Coronatrötta medlemmar i Slow Food Västerås  (mer 
än 50% av medlemmarna!) fick äntligen träffas, den 13 augusti, 
givetvis på Coronasäkert vis, över lite mat och dryck. Det som 



serverades var ställets tallrik med smakprover av läckra röror 
och rökt lax och räkor. Man kan säga att det var rörande gott! 

Årsmöte per Capsulam 
Årsmöte med Slow Food Västerås hölls med avstämningsdag 
fredagen den 14 augusti per capsulam, dvs där beslut fattas via e-
post utan att diskussioner förts i realtid. Detta är en extraordinär 
åtgärd som styrelsen beslutat om på grund av Covid-19 och de 
restriktioner som pandemin resulterat i. Årsmöteshandlingarna med 
dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
valberedningens förslag hade skickats ut till medlemmarna med e-
post där också styrelsens förslag till beslut fanns med. Genom 
möjligheten att invända eller acceptera förslagen kunde var och en 
av medlemmarna återkoppla via e-post och räknades därmed som 
närvarande vid mötet. Som sagt, en extraordinär form av årsmöte 
som vi hoppas inte behöver upprepas. 

Skördeträff i Sätra Brunn 
För sjätte året i rad träffades ett 25-tal Slow 
Foodmedlemmar i Ted Oskarssons fina 
grönsaksodlingar i Sätra Brunn tisdagen den 
25 augusti 2020. På bilden här bredvid ser vi 
en glad Björn Dahlberg som står mitt bland 
 fänkål, purjolök och 1,5-meters hög krondill. 
Vi guidades runt av Ted och fyllde våra 
korgar och påsar med massor av grönsaker 
och rotfrukter av allra bästa kvalitet och 
dessutom ekologiska. 

Svampexkursion 
En särdeles grå och lite regntung dag passade det på att vara när vi 
hade vår svampexkursion lördagen den 26 september detta 
Coronans år 2020. Att det just var en regntung dag då speglar dock 
inte hur det sett ut tidigare under sensommaren som varit extra torr 
och regnfattig. Därav ett ganska magert resultat på den stunden vi 
ägnade åt att plocka svamp i den egna korgen för att sedan 
botanisera och lära. Det hade dock våra duktiga kursledare, Li och 
Urban Dimberg, förutspått och därför ägnat många timmar i skogen 
dagen innan för att skrapa ihop ett bra studiematerial för oss. Vi fick 
en mycket bra genomgång av de matsvampar vi skulle försöka hitta 



framöver och också varningens finger för de mest förväxlingsbara 
giftsvamamparna som vi givetvis inte ska plocka! 
 

 

Vår Terra Madre middag 2020 
Den 10 december är Terra Madre Day som du kan läsa mera om på Slow Food 
Internationals hemsida slowfood.com. Årets traditionsenliga middag frös inne 
på grund av andra vågen av Coronapandemin. Ett försök att i någon mån 
vidmakthålla hyllandet av dagen ordnades det med middag för avhämtning 
från en av restaurangerna i Kopparlunden för de som önskade. Blev väl sådär 
kan tyckas, själva poängen med att fira Moder Jords dag är ju inte minst att 
träffas och prata om all god, ren och rättvis mat. 

Utbildningsmaterial 
Vårt stora arrangemang ”Nära Västmanland” som vi var 
medarrangörer till i april 2019 efterlämnade en hel del information 
vars syfte för oss var att leda vidare till ett ”folkbildningsmaterial” 
speciellt riktat till olika segment inom matvärlden. Detta material 
har nu vidareutvecklats genom ett projektarbete vid Dalarnas 
Högskolas Grafiska Designeutbildning där sistaårsstudenterna 
färdigställt ett underlag för oss att gå vidare med mot de olika 
målgrupperna. Något vi kommer att ta tag i när pandemin ger oss 
möjlighet att röra oss bland människor igen. Gå gärna in och kika 
på delar av materialet som du hittar på vår nydesignade webbsida 
https://www.slowfoodvasteras.se/utbildningsmaterial/  

https://www.slowfoodvasteras.se/utbildningsmaterial/


Ekonomi 

 
Beträffande resultatet för 2020 och föreningens ekonomiska ställning per  

31 december 2020 hänvisar styrelsen till efterföljande  
balans- och resultaträkning.  

Medlemmar 
Antal betalande medlemmar var vid årsskiftet 31/12 -2020  

52 personer (47) 



Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 
Tidigare balanserad vinst   34594 kr 
Årets resultat       3805 kr 
Att balansera i ny räkning   38399 kr 

 

 Slow Food - Västerås  Sida:  1(1)

 802432-1260  Resultatrapport  Utskrivet:  21-04-29
 Preliminär  15:46

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  10
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Ackumulerat  Tot fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgifter  17 450,00  18 800,00
 3020  Intäkt arrangemang  0,00  300,00
 S:a Nettoomsättning  17 450,00  19 100,00

 S:a Rörelseintäkter mm  17 450,00  19 100,00

 Bruttovinst  17 450,00  19 100,00

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 6540  IT-tjänster  -1 143,00  -1 112,00
 6570  Bankkostnader  -1 250,00  -1 250,00
 6982  Medlemsavgift Italien  -11 251,50  -11 201,50
 6991  Arrangemang, utförda  0,00  -11 123,40
 S:a Övriga externa kostnader  -13 644,50  -24 686,90

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -13 644,50  -24 686,90

 Rörelseresultat före avskrivningar  3 805,50  -5 586,90

 Rörelseresultat efter avskrivningar  3 805,50  -5 586,90

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  3 805,50  -5 586,90

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  3 805,50  -5 586,90

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  3 805,50  -5 586,90

 Resultat före skatt  3 805,50  -5 586,90

 Beräknat resultat  3 805,50  -5 586,90

 8999  Redovisat resultat  0,00  5 586,90



Västerås den 3 maj 2021 

  
Inga-Lena Eriksson           Hans Johnson          Rune Algulin 

Kent Sandin            Björn Dahlberg                   Karin Wiberg 

Tommy Bodecker 

 


