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Årsmöte 
 
Datum & tid: 2021-03-14 kl 10:00 
Plats: Online, Teams 

 
 
Dagordning  
 

1. Inledning, välkommen och 2change 

Föreningens ordförande Karl Palmgren hälsade välkommen och presenterade Food2Changes 

Varför. 

Se bild 1 - 6 i Bilaga 1 - Bilderna 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Rickard Lundgren valdes som ordförande för mötet. Carina Kindkvist valdes som sekreterare. 

Röstning #2.1: Val av ordförande och sekreterare för mötet. 100% röstade JA. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro 

Fastställdes 13 röstberättigade och fem övriga.  

Röstning #1: Faställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro. 100% röstade JA.  
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Röstningen skedde via en app som kontrollerades av Magnus Fälth och som även valdes till 

rösträknare.  Camilla Karlsson valdes till protokolljusterare. 

Se Bilaga 3 – Omröstning 

Röstning #3: Val av protokolljusterare och rösträknare. 100% röstade JA. 

5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 

Årsmötet finner att mötet utlysts på rätt sätt. 

Röstning #4: Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 100% röstade JA. 

6. Fastställande av dagordning 

Punkt 18 ströks från dagordningen då styrelsen inte hunnit förbereda denna punkt. 

Dagordningen fastställdes därefter. 

Röstning #5: Godkännande av årsmötets dagordning. 100% röstade JA. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Rickard Lundgren redovisade statistik över föreningens nytta.  

Se bild 10 - 15 i Bilaga 1 – Bilderna 

 

Antalet kassar, värdet av mat som vi räddat och därmed även vårt bidrag till total minskning av Co2 

utsläpp ökar. Siffrorna har baserats på statistik som vi vet historiskt om medelvärde på ett HUG 

och antal HUG som inte har rapporterats. Dels den data vi har och därefter en kalkylering på de 

HUG som genomförts men ännu inte rapporterats i systemet. 
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Karl Palmgren presenterade verksamhetsberättelsen.  

Se bild 16 i Bilaga 1 – Bilderna 

Se Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 

 

Antalet hämtningar har minskat under året. Antalet hjältar som hämtat har minskat. Vi har 

anpassat verksamheten till rådande pandemi. Butiker har inte kunnat fokusera på nytt samarbete 

med oss. Netto har blivit Coop och därmed har några butiker pausat. Sedan juli har föreningen 

ingen verksamhet i Värmland.  

 

***  

Ytterligare en person släpptes in i mötet. Röstlängden utökades till 14 röstberättigade. Pga den 

korta ledtiden kontrollerades inte behörighet. Om det visar sig att medlemmen inte är behörig 

stryks hans röst senare. 

***  

 

Verksamheten ute i butikerna har påverkats av pandemin vilket krävt anpassning och utbildning. 

Detta har skötts utmärkt av Ambassadörer och värdar. 

 

Styrelsens fokus har varit att ta fram ett nytt system, KollX 2.0, och att kunna expandera så snart 

systemet kommit på plats. Detta bör kunna ske till sommaren.  

Sedan december har styrelsen anlitat en HR-konsult för att förbättra samarbetet och 

arbetssituationen för personalen som sedan mars arbetat hemifrån. 2Change har även bidragit 

med process-stöd till personalen och bland annat infört morgonmöten. 

 

Under hösten har föreningen börjat arbeta tillsammans online på torsdagar. En facilitator leder 

dagen så att arbetet blir effektivt och ger möjlighet till samvaro, gemenskap och gemensamma 

pauser. Alla med koppling till F2C är välkomna.  

 
b) Årsredovisning inkl. balans- & resultaträkning för år 2020 

Se bild 17 - 19 i Bilaga 1 – Bilderna 

Camilla Karlsson, styrelsens kassör under 2020, presenterade resultatet. 

Resultatet för 2020 är ett överskott på 129 427 kr.  

Föreningen har haft en 30%-ig nedgång i medlemsantalet. 

Det förväntas att medlemsantalet ökar i normal takt igen så snart pandemin inte påverkar. 

Personalkostnader går plus minus noll. 

 

Föreningen har fått 25 000 kr i gåva från 2Change. Dessutom har 2Change bidragit genom en stor 

arbetsinsats från Nikita. 
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Föreningen tackade2Change för gåva och bidrag. 

 

Den finns en webbshop med en liten försäljning.  

Föreningens fasta kostnader består av kontor, el, porto, telefon. 

Tillkommer kostnader för bokföringshjälp och HR-konsulthjälp varav en del tas 2021. 

En stor kostnadspost är systemet. När KollX 2.0 införs kommer denna kostnad att minska. 

 

Fråga från medlem: Har försäkring betalats, beloppet är 0? 

Svar: Försäkringen är betald men har troligen bokförts på annat konto. Camilla Karlsson åtog sig att 

kontrollera detta och bifoga svar i samband med utskick av protokollet.  

Eftersökning har visat att det är en kombinerad företagsförsäkring gällande dataskydd-, media- 

eller nätverksöverträdelse. Försäkringen är betald för perioden 2019-09-01 – 2020-08-31.  

Därefter hittar vi ingen ny faktura. Camilla har kontaktat försäkringsbolaget via mail och bett dem 

undersöka vad som hänt samt framfört önskemål om att försäkringen ska påbörjas igen.  

 

Richard Pålsson redovisade Intäkter och utgifter, budgeterat 2020, utfall 2020 och budget 2021. 

Se bild 19 - 21 i Bilaga 1 – Bilderna 

 

Föreningen kommer att ta in en ny person 2021 vilket påverkar både intäkter i form av bidrag och 

utgifter i form av lön. 

 

Fråga från medlem: Budget 63 000 vs 10 200 i utfall för Hjältecenter och stödfunktioner till 

verksamheten, vad innebär detta stöd som inte utnyttjats? 

Svar: Delvis avsågs investeringar i hjältecenter som kommer lokala verksamheter till gagn.  

I handboken för ambassadörer framgår att kostnader för utlägg kan skickas in. 

En av stämmans motioner relaterar till detta.  

Utlägg för munskydd, handskar och handsprit står föreningen för. Styrelsen har informerat 

ambassadörer om detta.  

Förpackningar går sönder och måste tejpas. Eftersom plast inte ska användas så tillhandahålls inte 

plast. Tips. Ta med påsar från källsortering. 

 

Nya styrelsen uppmanades att ta fram en rutin och tydlig förklaring hur utlägg ska hanteras i 

samband med HUG. Information ska även läggas till HC. Telefon till ambassadörer behövs. 

Medlemmar ringer på kvällar.  

 

Bilaga 3 – Omröstning, 

Röstning #6: Ådra styrelsen för 2021 att titta på lokala utgifter för HUG. 100% röstade JA. 

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att ålägga nya styrelsen 2021 att genomlysa lokala utgifter för 

HUG. 
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Fråga från medlem: Har det köpts in broschyrer under 2020 och finns budget för broschyrer under 

2021?  

Svar: Nej, detta har inte prioriterats under pandemi-året. Nej det är inte budgeterat 2021 men det 

finns ekonomi för att lösa det. 

 

8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/ räkenskapsåret 

Se bild 22 - 26 i Bilaga 1 – Bilderna 

Lekmannarevisorn Felicia Lindelöw beklagar att hon inte kunde delta. 

 

Den externa revisorn har tagit del av räkenskaperna och det har ej framkommit anledning till 

anmärkning. 

Föreningen har en god och stabil ekonomi enligt revisorn. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Röstning #7: Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 64% röstade JA.35% som bestod av styrelsen, la 

ner sin röst. 

 

10. Fastställande av medlemsavgifter 2021 

Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift och stämman röstade ja. 

Röstning #8: Oförändrad medlemsavgift? 92% röstade JA. En person la ner sin röst. 

 

*** 

Stämman tog 10 minuter paus. 

*** 

 

11. Fastställande av ev. Verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets- /räkenskapsåret 

 

Karl Palmgren presenterade verksamhetsplanen för 2021. 

Se bild 29 - 32 i Bilaga 1 – Bilderna 

 

Föreningen kommer att ha arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen, till exempel för IT-, 

personal- och volontärfrågor. 

Microsoft sponsrar med gratis tillgång till Office 365. Office 365 kommer att integreras ytterligare i 

verksamheten, vilket innebär utbildningsinsatser. 

 

Föreningen avser att starta nya samarbeten med butiker på ett sätt som gör att butiken vill, kan 

och bör betala för föreningens insats. Det är dock inte lätt att få butikerna att betala pga nya 

aktörer inom samma område som dock inte ska ses som konkurrenter eftersom vi har samma mål. 
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En arbetsgrupp kan titta vidare på vilka mervärden butikerna kan erbjudas samt vilka butiker som 

är positivt inställda och lämpliga att bilda partnerskap tillsammans med. Alla är välkomna att vara 

med i en sådan arbetsgrupp. 

 

Målet är fyra nya butiker till nästa årsmöte. 

Fråga från en medlem: Varför just fyra butiker? 

Svar: Det är en 20%-ig utveckling som vi ansåg lämplig men vi önskar naturligtvis fler. 

KollX hindrar oss just nu från att utöka nya samarbeten med butiker på ett hållbart sätt. 

 

Stämman antog enhälligt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- 

/räkenskapsåret. 

Röstning #9: Kan vi fastställa verksamhetsplan samt budget för 2021?  100% röstade JA. 

 

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.  

Stellan Nordahl sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens arbete. 

- Ställer upp för omval: Karl Palmgren  

Röstning #10: Val av ordförande. 92% röstade JA. En person la ner sin röst. 

Se bild 33 - 34 i Bilaga 1 – Bilderna 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år 

- Ställer upp för omval: Richard Pålsson, Evenezer Tame 

- Nya ledamöter: Magnus Fälth, Anna Grassotti, Josefin Karlsson, Elén Faxö. 

- Avgående ledamöter: Carina Kindkvist, Camilla Karlsson, Meron Abraham 

Röstning #11: Val av övriga styrelseledamöter. 85% röstade JA. Två personer la ner sin röst. 

Se bild 35 - 37 i Bilaga 1 – Bilderna 
 
Avgående medlemmar avtackades. 
 
Styrelsen vill vara mer strategisk och avser så snart ekonomin tillåter, anställa en 
verksamhetsledare. Styrelsen går över till att jobba med funktionsorienterade styrelseledamöter 
och arbetsgrupper. Arbetet ska successivt flyttas till verksamhetsledare i föreningen. Stämman 
delegerar till styrelsen att tillsätta nya funktionsledamöter till styrelsen. 
En förutsättning är att kandidaterna kommuniceras till samtliga medlemmar 14 dagar innan nästa 
styrelsemöte. Styrelsen har då mandat att ta beslut om en ny styrelsemedlem.  
Det finns inget stöd för och inget hinder i stadgarna för att införa funktionsledamöter. 
 
Beslut: Stämman beslöt tillåta styrelsen att under året fyllnadsvälja nya till styrelsen när behov av 
nya funktionsansvar identifieras.  
Röstning #12: Ge styrelsen mandat att tillsammans med valberedningen under verksamhetsåret 
välja in nya styrelsefunktioner. 100% röstade JA. 
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14. Val av revisorer samt suppleanter 

Lekmannarevisorer har till uppgift att granska styrelsen och till årsmötet lägga fram en 

årsberättelse. Som lekmannarevisorer för 2021 valdes Victoria Samuelsson och Anders Bennström 

enligt valberedningens förslag. 

Röstning #13: Val av revisorer 100% röstade JA. 

Se bild 38 i Bilaga 1 – Bilderna 

 
15. Valberedning 2021 

Stämman beslutade att tillsätta en valberedning 2021 och att tillsätta följande personer som 

valberedning Felicia Lindelöw, Stellan Nordahl och Rikard Lundgren. 

Se bild 38 i Bilaga 1 – Bilderna 

 

Förslag om att någon från HC som har tillgång till medlemmar och ambassadörer skulle delta. 

Föreslagna personer tackade nej till att delta. Stämman beslutade att gå på valberedningens 

förslag. 

Röstning #14: Skall vi ha en valberedning? 100% röstade JA. 

Röstning #15: Godkänner du valberedningen för 2021? 100% röstade JA. 

 

16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Tre motioner har inkommit. 

Motion 1 från Magnus Fält.  

Se bild 40 – 41 i Bilaga 1 – Bilderna 

Två scenarier. Ett med tak per butik och ett utan tak per butik. 

Även svinnakuter. Förslag att flera än Malmö tas in för diskussionen. 

 

Tips: Går det att hitta samarbeten för att lösa motionen, tex klippkort från SL. 

 

Röstning #16: Motion 1 - Får styrelsen mandat att fullt ut gå vidare med denna motion? 92% 

röstade JA. En person la ner sin röst. 

 

Motion 2 från Magnus Fält. 

Se bild 42 i Bilaga 1 – Bilderna 

Komplex frågeställning som vi anser behöver utredas mer. 

Medlemskap är en stadgeändring och måste beslutas på årsmöte. Gåvomedlemskap till 

medlemmar som ofta är värdar. Gåvomedlemskap som inte delas ut. Kontakta butiker som betalat 

för gåvomedlemskap. 

Skyndsamt. 
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Stämman godkänner styrelsen rekommendation och ger styrelsen mandat att driva motionen 

vidare. 

Röstning #17: Motion 2 - Får styrelsen mandat att driva denna fråga vidare? 85% röstade JA. Två 

personer la ner sin röst. 

Intresserade att delta i beredningen skriver sitt namn i chatten. 

 

Motion 3 från Magnus Fält. 

Se bild 43 i Bilaga 1 – Bilderna 

 

Röstning #18: Vill du att det ska finnas en speciell värdkorg? 30% röstade JA, 53% röstade nej 15% 

la ner sin röst. 

 

Frågan om incitament tas upp i samband med arbetsgrupp i motion 2. 

 

Röstning #19: Ska frågan om ytterligare incitament för värdar tas med i arbetsgrupps som nämns i 

motion 2? 100% röstade JA. 

 
17. Kickback2change 

Se bild 44 - 46 i Bilaga 1 – Bilderna 

 

2020-Årssummering av kickback från till food2change 

• 100 arbetstimmar motsvarande 62 500 kr från 2Change. 

• Årlig donation 25 000 kr från 2Change.  

• Donerade kontorsmöbler värde 11 000 kr från Aspia. 

• Förrådsutrymme 4 500 kr från 4e Teatern 

• AFRY GoPlenum: 20 000 kr 

Sammanfattningsvis har föreningen fått 123 000 kr från kickback2change. 

 

18. Hall of Heroes 

Styrelsen har inte hunnit förbereda denna punkt. Punkten strykes. 

 

19. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet ca kl 15.00. 

 

Bilaga 1 Bilderna Bifogas som pdf. 
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse I detta dokument 
Bilaga 3 Omröstningar I detta dokument 
Bilaga 4 Motioner I detta dokument 
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Bilaga 2 Omröstningar 
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Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020  

Styrelsen har under året bestått av ordförande Karl Palmgren och 
ledamöter Meron Abraham, Evenezer Tame, Richard Pålsson och Carina Kindkvist samt kassör Camilla 
Karlsson.  
Stort fokus för styrelsen under 2020 har varit att konkretisera, stabilisera samt förtydliga arbetet för de 
anställda bland annat genom att anlita en HR-konsult samt att ta ideell hjälp av en SCRUM-master för 
att underlätta planering och genomförande av arbetsuppgifterna.  
Styrelsen har även under året arbetat mycket med utvecklingen av det nya systemet i samarbete med 
2change, konsulter och volontärer. Allt detta för att i framtiden kunna erbjuda bättre tekniska 
lösningar gällande framför allt våra HUG. Tyvärr har det blivit försenat men kommer att vara klart till att tas 
i bruk kort efter nästa styrelse tillträder. Det kommer att vara ett bra hjälpmedel för ett effektivare internt 
arbete och ett bra verktyg för rekrytering av nya butiker och medlemmar. Styrelsen ser fram emot att se 
resultatet av detta arbete under 2021.  
På årsmötet 2020 beslutades om en plan att utöka verksamheten med nya samarbetsavtal med butiker. 
Pandemin har satt stopp för detta i och med butikers behov av att ställa om sitt arbete och anpassa det till 
rådande läge genom att utöka internethandel, hemkörning, hämtning på plats med mera. Styrelsen ser 
dock att vår verksamhet fortsatt är ett intressant komplement för butikerna i deras arbete att minska 
svinnet och ta hand om maten, människorna och planeten. Av den anledningen ser styrelsen stora 
möjligheter inför 2021 vad gäller att starta nya samarbeten.  
  
Food2Change har sedan den 10 september 2020 en gemensam online-arbetsplats varje torsdag. Styrelsen, 
Hjältecenter, Ambassadörer och 2Change är inbjudna till arbetsdagar online där alla jobbar med sitt men 
har gemensam checkin, rast med rörelse och lärpass. Torsdagarna är uppskattade och deltagarna vittnar 
om en större gemenskap, större förståelse för hur hela Food2Change fungerar och ett naturligt tillfälle att 
diskutera förbättringar.  
Det har varit ett år som utvecklade sig annorlunda än vi kunde förvänta oss med en pandemi, vilket 
påverkade planen för expansion av verksamheten. Men trots utmaningen har verksamheten varit stabil 
vad det gäller medlemmar och antalet butiker och intäkter och utgifter. Den avgående styrelsen har stark 
tilltro till föreningens potential att nå ut till fler personer framöver.  
Styrelsen fram emot ett svinnbra 2021 för food2change!  
  
Undertecknat  
/Styrelsen genom Karl Palmgren  
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Bilaga 3 – Motioner 
 
 

Motion från Malmös 
ambassadörsgrupp till årsmötet 2021  

   
Version 0.9 | Framtaget av Magnus Fälth | 2021-03-04  

Motivationshöjande åtgärder för regelbundna värdar   

   
Vi, Malmös ambassadörsgrupp, skickar in dessa 3 motioner till årsmötet 2021.  
  

1. Täckande av resekostnader för resor till HUG  
Vi har sedan vi startade upp i Malmö under 2018 haft svårt att få till en hållbar värdbemanning av våra 
HUG och det är något vi ambassadörer har brottats med.  
Utifrån denna situation anmälde sig 3 av våra ambassadörer till Volontärbyråns heldagsutbildning 
”Motivera och behålla frivilliga” som hölls digitalt den 2020-11-24.   
Där lärde vi hur en frivilligorganisation kan göra för att behålla sina volontärer under längre tid. Vi fick med 
oss ett antal konkreta åtgärder för hur vi i Food2Change skulle kunna öka chansen att  volontärerna 
stannar längre i föreningen.  
En sådan åtgärd är att täcka de resekostnader som uppstår för volontärer i samband med HUG. I Malmö 
har vi några värdar som jobbar på samma HUG varje vecka, och som måste ta lokalbussen dit och hem). I 
Malmö har vi hittills tagit av vår egen pengapott (ett stipendium vi fick av Malmö Stad) för att stötta 
värdars resekostnader (10-kort för lokalbussen i Malmö) och det har fallit väl ut, tycker vi. Nu skulle vi vilja 
att Riksorganisationen ger varje lokalavdelning möjligheten att täcka volontärers resekostnader, upp till ett 
visst belopp per år.   
Vi tänker oss att det är den eller de lokala ambassadörerna som få ansvaret att avgöra vem som ska 
få bidrag till sina resekostnader, och se till att potten som finns tillgänglig för just den lokalavdelningen inte 
överskrids. Beloppet som varje lokalavdelning har att röra sig med kan vara kopplat till antalet HUG den 
har. Vi i Malmö skulle t.ex. vilja ha 5000 kr på ett helår att röra oss med.   

2. Ett särskilt värdmedlemskap  
Ett särskilt värdmedlemskap. Vi skulle vilja att det införs en ny typ av medlemskap som är tillgängligt för de 
volontärer som engagerar sig mycket i föreningen (och som har behov av en reducerad kostnad).  Vi har 
värdar som har jobbat runt 1-2 HUG i veckan under flera år, men som knappt har råd att betala 
medlemskapsavgiften. För att inte tappa dessa vore det bra med denna form av medlemskap. Helst hade vi 
sett att medlemskapet är helt gratis för värden.   

3. En särskild värdkorg  
Ytterligare än åtgärd för att få fler värdar att ställa upp och stanna kvar som vi har provat är att ge en s.k. 
värdkorg till alla värdar som jobbar ett fullgott HUG. Detta test har fallit väl ut, upplever vi, och detta har 
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gjort att vi har en mer hållbar tillgång till tillgängliga volontärer för våra HUG. En nackdel är att dessa 
korgar inte kommer med i statistiken i Kollx. En konsekvens av detta är att en värd kan få 2 korgar på 
ett och samma HUG, dvs. värdkorgen + sin ordinarie medlemskorg, men detta har inte inneburit några 
problem som vi upplever det.   
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