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Styrelsens berättelse över verksamheten 2021 

Arrangemang 
Ännu ett Coronans år har naturligtvis präglat vår verksamhet. Våra 
arrangemang har fått anpassats utifrån de restriktioner som gällt 

från tid till annan under året. 

Föreläsning om fisk 
Vår första digitala träff gick i fiskarnas tecken 
och hölls den 15 april 2021. Det rörde sig inte 
om astrologi utan vi fick nyttig information om 
alltifrån den globala fiskmarknaden till våra 
”lokala” matfiskar som givetvis är de råvaror vi 
ska jobba med i våra kök. Med lokala matfiskar 
kan man nog sträcka sig till våra insjöar, vårt fiske utmed kusterna i 
Sverige men också från havsområdena runt Norge, Island och 
Färöarna. Det var Jonas Westerlund, från Nordsjöfisk i Göteborg, 
som lotsade oss genom grynnorna bland havets läckerheter. 

En fågelträff i Asköviken! 
Nja, kanske mera en Slow 
Foodträff i naturreservatet 
Asköviken, med ett av landets 
rikaste fågelliv. En härlig kväll 
denna banbrytande dag den 1 juni 
2021. Banbrytande i så motto att 
Sverige just denna dag inlett första 
fasen i lättnader av 
coronarestriktionerna som tyngt 
oss på många olika sätt det 
senaste året. 

Vi började vår fågelexkursion med ett snabbt besök i Naturskolans 
lokaler med bästa möjliga guidning av Christer Svensk, grundare 
och tidigare enhetschef för Naturskolan Asköviken. Christer 
berättade om alla tusentals elever och lärare som besökt 
Naturskolan under olika årstider för praktiska natur- och och 
miljöstudier efter skolans idé om att lära in ute! 
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Årsmöte per Capsulam 
Årsmöte med Slow Food Västerås hölls 
med avstämningsdag tisdagen den 6 
juli 2021 per capsulam, dvs där beslut 
fattas via e-post utan att diskussioner 
förts i realtid. Det var andra året som vi 
nu hade vårt årsmöte på det här viset 
och som styrelsen beslutat om på grund 
av Covid-19. Det sista hoppas vi! 
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 
En fantastiskt fin sensommarkväll den 
2 september passade ett 20-tal 
medlemmar på att för 7:e året i rad 
skörda grönsaker och rotfrukter på Ted 
Oskarssons fina odlingar i Sätra Brunn. 
Vackert väder och superfina ekologiska 
grönsaker, kan det bli bättre? 

 
Fransk afton på Officersmässen 
Äntligen en fysisk träff, ett femtontal 
medlemmar hade lossat på 
tagelskjortorna och träffades under 
vindruvsklasarna i vinterträdgården på 
Västerås Officersmäss torsdagen den 
9 september 2021. Temat för kvällen 
var alltså Frankrike rakt igenom. Från 
dryckerna till den goda och vällagade maten som till förrätt var  
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gratinerad fransk löksoppa med Croque Monsieur, varmrätt en 
Boeuf Lyonaisse av kalvinnanlår med en härlig skysås av mustig 
buljong och rödvinet som också serverades till maten samt en riktigt 
krämig Crème Brûlée till dessert. 

Mätta och belåtna bjöds vi sedan på kaffe en 
trappa upp där kvällen förgylldes av Hanna 
Sangemark som sjöng några fina 
traditionsburna chansons. Hanna 
ackompanjerades av Mattias Gustin. 

Terra Madre på Bombance i Enköping 
15 december träffades ett knappt 20-tal medlemmar hos 
krögarparet Johan Beckman och Britt-Marie Edström på restaurang 
Bombance. En liten fransk bistro i centrala Enköping som har 32 
sittplatser för middagsgäster samt en liten bar. Väggarna är fulla 
med fransk konst. Menyerna är skrivna med krita på griffeltavla. 
Paret öppnade restaurangen efter att ha arbetat på flera välkända 
krogar i Frankrike i 20 år. De serverar fransk mat, franskt öl och vin, 
ibland spelas fransk musik och fransk personal tas in lite då och då. 
Bistron finns med i white guide. Till de fyra rätterna hade de satt 
samman ett prisvärt och gott dryckespaket. Det här var vår Terra 
Madremiddag som blev några dagar försenad (den 10:e december 
är ju den ”riktiga” Terra Madre dagen). Att vi gick över (Sag)ån efter 
den här middagen var helt och hållet flera goda omdömen om den 
här lilla pärlan till krog i vår nämaste grannstad. Roligt att vi bidrog 
till att det blev en fullsatt i restaurangen en helt vanlig onsdag! Hade 
det inte varit för Corona- och förkylningstider hade vi varit fler 
medlemmar som nappat på det här erbjudandet. Vi får väl besöka 
restaurangen vid något annat tillfälle i stället. 
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Ekonomi 
Beträffande resultatet för 2021 och föreningens ekonomiska ställning per  

31 december 2021 hänvisar styrelsen till efterföljande  
balans- och resultaträkning.  

Medlemmar 
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 Slow Food - Västerås  Sida:  1(1)

 802432-1260  Balansrapport  Utskrivet:  22-04-21
 Preliminär  17:09

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  13
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Kassa och bank
 1930  Checkräkningskonto  51 449,20  4 451,27  55 900,47
 S:a Kassa och bank  51 449,20  4 451,27  55 900,47

 S:a Omsättningstillgångar  51 449,20  4 451,27  55 900,47

 S:A TILLGÅNGAR  51 449,20  4 451,27  55 900,47

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2091  Balanserat resultat  -34 593,70  -3 805,50  -38 399,20
 2099  Redovisat resultat  -3 805,50  204,23  -3 601,27
 S:a Eget kapital  -38 399,20  -3 601,27  -42 000,47

 Kortfristiga skulder
 2991  Förutbetalda medlemsavgifter  -13 050,00  -850,00  -13 900,00
 S:a Kortfristiga skulder  -13 050,00  -850,00  -13 900,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -51 449,20  -4 451,27  -55 900,47

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



Antal betalande medlemmar var vid årsskiftet 31/12 -2021  
54 personer (52) 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 

Tidigare balanserad vinst    38399 kr 
Årets resultat       3601 kr 
Att balansera i ny räkning   42000 kr 
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 Slow Food - Västerås  Sida:  1(1)

 802432-1260  Resultatrapport  Utskrivet:  22-04-21
 Preliminär  17:10

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  13
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ackumulerat  Tot fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgifter  19 950,00  17 450,00
 S:a Nettoomsättning  19 950,00  17 450,00

 S:a Rörelseintäkter mm  19 950,00  17 450,00

 Bruttovinst  19 950,00  17 450,00

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5930  Reklam och Sponsring  -1 500,00  0,00
 6540  IT-tjänster  -1 995,73  -1 143,00
 6570  Bankkostnader  -1 250,00  -1 250,00
 6982  Medlemsavgift Italien  -11 603,00  -11 251,50
 S:a Övriga externa kostnader  -16 348,73  -13 644,50

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -16 348,73  -13 644,50

 Rörelseresultat före avskrivningar  3 601,27  3 805,50

 Rörelseresultat efter avskrivningar  3 601,27  3 805,50

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  3 601,27  3 805,50

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  3 601,27  3 805,50

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  3 601,27  3 805,50

 Resultat före skatt  3 601,27  3 805,50

 Beräknat resultat  3 601,27  3 805,50

 8999  Redovisat resultat  -3 601,27  -3 805,50



Västerås den 22 april 2022 

  
Inga-Lena Eriksson           Hans Johnson          Rune Algulin 

Kent Sandin            Björn Dahlberg                   Karin Wiberg 

Tommy Bodecker 
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