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Extrainsatt årsmöte 2016-11-02 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötets ordförande, sekreterare och justrerare 
3. Mötet behörigen sammankallat 
4. Närvarolista 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Presentation av utvecklingen för food2change hittills 
7. Förslag om ändring av formulering av inkomstkrav i stadgar 
8. Förslag att stödmedlemmar ska kunna utföra 1 hjälteuppdrag/medlemsskapsår 
9. Förslag om ändring av medlemsavgift och period har inkommit 
10. Övrigt 
11. Mötets avslutande 

 

Protokoll 

1. Mötets öppnande 
 

Ordförande öppnar mötet 
 

2. Val av mötets ordförande, sekreterare och justrerare 
 
Det beslutades att Rikard Lundgren är mötets ordförande, Anna Lindbäck är mötets sekreterare och 
Nina Panagiotidis och Felicia Lindelöw vals till justrerare 
 

3. Mötet behörigen sammankallat 
 
Mötet är behörigen sammankallat 
 

4. Närvarolista 
 
Rikard Lundgren 
Anna Lindbäck 
Elisabeth Gunnarsson 
Felicia Lindelöw 
Stella Cizinsky 
Else Oksanen 
Inga-May Eriksson 
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Nina Panagiotidis 
Tanja Hentunen 
Choejor Choejor 
 

5. Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkänns 
 

6. Presentation av utvecklingen för food2change hittills 
 
Rikard presenterar med powerpoint om food2changes framgångar sedan i 20e juni.  
Den 20/6 hade vi: 44 ansökningar och 55 medlemmar.  
Den 2/11 så har vi: 133 medlemmar, 311 ansökningar. 
Den 20/6 hade vi förmedlat 51 matkassar värda totalt 13 500 kr, snittvärdet var 265kr per kasse. 
Den 2/11 har vi förmedlat 400 matkassar värda totalt 88 000 kr, snittvärde är 220kr per kasse. 
 
Fråga från publiken: ” Varför är det ett snitt på  200kr/kasse som är målet?” Rikard förklarar glatt att 
ett värde i mat på ca 200kr är ungefär precis vad som bekvämt får plats i en food2change tygkasse, 

har man mer mat än så är risken att den blir dålig och slängas hemma istället. 
 
Powerpoint presentationen fortsätter blinka med nya imponerande siffror.  
 
Den 20/6 så hade food2change 1 matbutik ansluten; Ica Supermarket Haga.  
Nu har food2change samarbeten med 6 butiker; Ica Supermarket Haga, Ica Supermarket Skiljebo, Ica 
Nära Vallby, Ica Supermarket Hagsätra, Ica Nära Vallby och Coop Xtra Avesta.  
Samarbetet med Coop Xtra butiken är väldigt färskt, det är en större butik än vi tidigare samarbetat 
med vilket bjuder på nya utmaningar. Mötesdeltagarna tjoar och tjimmar den positiva utvecklingen. 
Rykten om fler matbutiker cirkulerar kring mötesbordet, olika affärer medlemmar pratat med och 
som styrelsen uppvaktar just nu. Bland annat en butik i Kalmar och även en ny food2change 
ambassadör i Kalmar. 
 
Föreningen har också uppmärksammats i media. Dom som skrivit om oss är Aftonbladet, KIT, Mitt i 
Stockholm, Mitt i Bandhagen, VLT, Västerås Tidning, Livsmedelshandlarna, Newsner. KIT videon visas 
upp. Anna, Rikard, Elisabeth och Felicia kommer precis ifrån Stockholm där dom varit på Tv4 
Nyhetsmorgon, så nu kollar vi igenom klippet. På mötet finns en av stjärnorna som syntes i tv också 
på plats – Inga-May. Det applåderas när Inga-May och Inger dyker upp på storbildskärmen. Beröm 
om allas framträdande delas ut till höger och vänster. Inga-May och Inger gjorde hela klippet. Inga-
May är glad att hon var med och kan knappt fatta att hon ställde upp på att filmas, hon skyller 
skämtsamt på Rikard. En person (vi nämner inga namn här ;P) viskar skrockande att hon tittade på 
SVT imorse och missade det hela. 
  
KollX är nu uppe i en testversion, Landskrona är tydligen en hotspot bland nya 
medlemsansökningarna efter att food2change var med i Nyhetsmorgon. Inkorgen har exploderat. 
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Svårigheter och hinder som föreningen står inför är ambassadörer på nya orter och leverantörer av 
tygkassar och butiksställ. Föreningen behöver kunna få hjälp att sy på kardborrbanden och även 
beställa tygkassarna inklusive tryck på. Butiksställen behöver vi också hjälp med. 
 

7. Förslag om ändring av formulering av inkomstkrav i stadgar 
 
Idag står det i angivet en summa på 8700kr efter skatt vilket ska motsvara sjukpenning.  
Beloppet bestäms av försäkringskassan och ändras år till år och vi skulle då behöva justera i 
stadgarna varje gång, därför föreslås att meningen egentligen skall lyda:  ” I nivå med gällande 
sjukpenning”. 
 
Förslaget bifalles.  
 
Mötets deltagare pratar om och är överens om att vi måste vara tydligare i vår kommunikation om 
att det är 13000 kr innan skatt och exklusive bidrag.  
 

8. Förslag att stödmedlemmar ska kunna utföra 1 hjälteuppdrag/medlemsskapsår 
 

Problemet idag är att stödmedlemmarna inte naturlig insyn i föreningens kärnverksamhet och 
därefter sämra möjlighet att förstå vad föreningen gör eller hur hjälteuppdrag går till. Därför föreslås 
det att stödmedlemmar 1 ggr/år får använda sin medlemstygkasse till att hämta mat på ett 
hjälteuppdrag. På så sätt hoppas även styrelsen att vi kan engagera fler till att ställa upp som 
volontärer. 
 
Förslaget bifalles. 
   

9. Förslag om ändring av medlemsavgift och period har inkommit 
 
Höjning av medlemsavgift för hjältemedlemmar från 400kr per år till 500kr per halvår.  
Förslaget har inkommit från Inger Andersson och styrelsen väljer att gå på samma linje.  
 
Dagens medlemsavgift och period är satt innan föreningens verksamhet ens hade startats. Med facit i 
hand är prognosen att mat hämtas till ett värde av mellan 8000 - 10 000kr/år. För detta har 400kr 
erlagts. Nuvarande medlemsavgift är ej i paritet med nyttan som upplevs av våra hjältar. Med en 
ökad budget kan föreningen utvecklas snabbare, bekämpa mer matsvinn samt nå fler människor som 
har det kämpigt. Under den perioden, 6 månader, beräknas en medlem kunna hämta mat för ca 
4500-5000kr vilket fortfarande är en rabatt på 90%. 
 
Nya medlemsavgiften och period börjar gälla från och med 1 december 2016. 
Förslaget motiveras av att föreningens mål är att varje hjälte kan hämta ut 50-52 kassar per år och att 
denna kasse är värd i snitt 200kr. Det innebär att hjälten hämtar mat till ett värde av ca 10 000 kr. 
Idag överstiger vi snittvärdet av 200kr. 
 
Mötet instämmer och bifaller förslaget. Den nya medlemsavgiften börjar gälla fr o m den 1 december 
2016.  
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Det föreslås av medlemmar på mötet att fram tills den 1/12 2016 kalla nuvarande avgiftsnivå på 
400kr som sänkt medlemsavgift fram tills 1/12 2016 och det beslutas om att vi ska erbjuda julvykort. 
Man kan köpa medlemsskap åt släkt&vänner som en miljövänlig julklapp till sänkt medlemsavgift 
fram tills 1/12 2016. Därefter börjar den nya medlemsavgiften gälla. 
 

10. Övrigt 
 
Förslag 10.1: En värvningspremie för nya medlemmar och nya butiker borde införas. Om en ny 
medlem uppger en tidigare medlem som referens när dom går med så får den tidigare medlemmen 
50 kr i rabatt till nästa gång det är dags att betala hens medlemsavgift. 
 
Om en medlem aktivt arbetat med att få till ett samarbete med en ny matbutik så får medlemmen 
250 kronor i rabatt på nästa medlemsavgift. 
 
Förslag 10.1 om värvningspremie bifalles och börjar gälla från att beslutet tagits. 50 kr för nya 
medlemmar, 250 kr för nya butiker. 
 
Förslag 10.2: Hur många tygkassar får man? 
 
Idag vet inte styrelsen vad som ska göras ifall en medlem tappat bort eller förstört sin tygkasse. 
Därför föreslås att det ska skrivas in i stadgarna att: 
 
”Hjältar: En tygkasse ingår i första medlemsskapsperioden. Därefter kan en hjälte om behov finns 
erhålla en ny kasse per kalenderår under förutsättning att hjälten har ett aktivt hjältemedlemsskap.” 
 
”Stödmedlem: En tygkasse ingår i medlemsskapet när du går med som ny stödmedlem. Därefter kan 
en stödmedlem om behov finns erhålla en ny kasse per medlemsperiod under förutsättning att 
denne har ett aktivt stödmedlemsskap.” 
 
”Behöver en medlem en ny tygkasse utöver dom som ingår så kostar det 100kr.” 
 
Förslag 2 bifalles. 
 
Förslag 10.3:  Definition av vem som är student.  
 
Idag finns inga riktlinjer gällande vad en ”student” är vid ansökan till hjälte. Förslaget är att student 
är den som uppfyller följande kriterier: 
 
- Studerar ett program. 
- Minimum 50% studietakt 
- Utbildningen är CSN-berättigad 
- Vid särskilda omständigheter kan undantag medges 

 
Förslag 10.3 bifalles. 
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Förslag 10.4: Förtydligande att värdar kan hämta mat oftare som belöning för arbetet. 
 
En hjältemedlem som är värd får prioritet till nästa tillfälle. Det är inte tydligt i stadgarna att detta 
kan innebära att hjälten får hämta oftare än t.ex. en gång i veckan. Förslaget är att förtydliga 
avsnittet med ett exempel om att en hjälte kan hämta oftare om den också bidrar mer till 
föreningens arbete genom att vara värd vid HUG.  
 
Förslag 4 bifalles 
 
Förslag 10.5: Stödmedlemmars avgift höjs från 400kr till 500kr per år. 
 
Stella föreslår att även stödmedlemmarnas avgifter höjs, från 400 kronor per år till 500 kronor per år. 
Och att stödmedlemmarna även uppmärksammas om att det är frivilligt att bidra med en egen 
summa utöver dessa 500 kr. 
 
Förslag 10.5 bifalles. 
 

11. Mötets avslutande 
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