
 

 

 

 

Protokoll årsmöte  

● Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mattias Andersen väljs till ordförande. 
Malin Andersen väljs till sekreterare. 
 

● Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro 
Närvarolistan motsvarar röstlängd med hänsyn tagen till typ av 
medlemskap i enlighet med stadgarna. 
 

● Val av protokolljusterare och rösträknare 
Elisabeth Gunnarsson och Nea Ringdahl väljs till protokolljusterare tillika 
rösträknare. 
 

● Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 
Årsmötet anser att mötet har utlysts på rätt sätt. 
 

● Fastställande av dagordning 
Tillägg till dagordning under punkt 15. Övriga frågor: 

○ Fråga om matkasse delas ut till de som är värdar. 
○ Fråga om studenter kan vara värdar i utbyte mot matkasse för att 

locka fler värdar. 
○ Fråga hur vi hanterar att matsvinn inte motsvarar förväntningarna 

i vissa anslutna butiker. 
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● a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Genomgång av verksamhetsberättelsen för det gångna året. ICA Haga var 
första butik. Årsavgiften motsvarade då 400 kr och för det fick man mat 
motsvarade 8-10 000 kr i veckan. Food2change har fått mycket 
uppmärksamhet i media, bl.a. KIT samt TV4 Nyhetsmorgon (visning av 
filmklipp). Efter medieexponeringen blev det en stor ökning i antalet 
ansökande till föreningen. Nu behöver vi frivilliga för att kunna möta upp 
behovet och kunna erbjuda dessa personer hjältemedlemskap. Ett nytt 
datasystem tillhandahålls av 2change world, enligt beslut vid tidigare 
extrainsatt årsmöte, för att möjliggöra föreningens expansion. Bolaget 
2change world fick två nomineringar och fick ta emot pris för både ”Årets 
nystartare” samt ”Årets hållbarhetspris” på Guldstänksgalan (Västerås 
näringslivsgala).  
Per Bolund, Sveriges biträdande finansminister samt finansmarknads- 
och konsumentminister, visade sitt intresse för food2change och kom på 
besök i Västerås. Även Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt har initierat 
samtal med Rikard Lundgren om föreningen.  
Expansionen fortsätter och vi utökar med butiker även i Göteborg. Vi har 
nu 25 butiker i 8 städer. Ramavtal har skrivits med ICA-koncernen vilket 
innebär en stor möjlighet för oss. Vi har även ett avtal med Netto och 
avtal med COOP är under diskussion. Allt mat som delas ut loggas. Det är 
hittills mat motsvarande 1,636 MSEK som har förmedlats. Redovisning 
över hur antalet medlemmar och antalet hjältedåd/matkassar som delats 
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ut har utvecklats. 
Målet är att varje kasse ska vara värd 200 SEK, idag ligger värdet högre 
vilket innebär att fler personer skulle kunna ta del av maten än idag. 
 

● b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
det senaste verksamhets- /räkenskapsåret 
Genomgång av balansrapport. 
 

● Revisionsberättelsen för verksamhets-/ räkenskapsåret 
Redovisning av revisionsberättelse. Noterbart är att en diskrepans 
uppstod då kundregistret fördes in i KollX men kunde redas ut.  
 

● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  
Revisorerna tillstyrker full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.  

 
● Fastställande av medlemsavgifter  

Styrelsens förslag är att nuvarande medlemsavgifter på 500 SEK/halvår 
kvarstår. Förslaget godkännes. 

 
● Fastställande av ev. Verksamhetsplan och behandling av budget för det 

kommande verksamhets- /räkenskapsåret 
Verksamhetsplan och budget för 2017 och 2018 redovisas. Viktiga 
parametrar för framtiden är att få in rätt personer i styrelsen, på olika 
sätt säkra vår finansiering samt frigöra tid för att jobba med HQ och 
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administration. Vi har ett intressant samarbete med ÅF för att förenkla 
vår administration. Rikard Lundgren kommer att representera 
food2change på årets Almedalsvecka på Gotland.  
Verksamhetsplan och budget godkännes. Det finns dock möjlighet att 
reservera sig mot investering i reklamfilm direkt efter mötet. 
 

● Val om ordförande i föreningen för resterande mandatperiod fram till 
ordinarie årsmöte 2019 (3 år) 
Sittande ordförande Rikard Lundgren föreslås och väljs. 
 

● Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år 
→ Ny sekreterare 
→ Ny kassör 
→ Övriga styrelse ledamöter 1-3 personer 
Niclas Johansson (för en interim-period) samt Nea Ringdahl anmäler sitt 
intresse. 
Ovanstående väljs in som sekreterare respektive kassör. Styrelsen avgör 
själva vem som ska ha vilken roll. 
 

● Val av revisorer och suppleanter 
Catharina Gunnarsson och Elisabeth Gunnarsson föreslås och väljs. 
 

● Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
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● Framtida anställningar 
Förslag: Ge styrelsen i uppdrag att verka för att frigöra och 
inhämta resurser så att framtida anställningar kan bli möjliga så 
fort det går. Förslaget godkännes. 
 

● Investeringar 
Förslag: Ge styrelsen mandat att förhandla och genomföra 
upphandling av filmatisering av detta. Förslaget som ligger på 
bordet kan sammanfattas såhär: Regissör Marcus Dimbodius, som 
ligger bakom t.ex. Villervallas normbrytande reklamfilm ”Det blev 
ett barn” LÄNK med 200 000 visningar på ett par dagar, har blivit 
otroligt intresserad av vårt arbete och vill gärna hjälpa oss få ut 
vårt budskap och våra värderingar. Han är villig att göra det med 
delad risk, dvs, de kommer ej ta betalt om det skulle hända något 
med föreningen i oväntad dålig riktning, däremot om det går bra 
för oss och vi uppnår de mål vi satt, då betalar vi kostnaden, 250 
000kr inkl moms, fördelat över ca 2 år eller efter de 
förutsättningar som råder vid de olika betalningstillfällena. Filmen 
kommer dock produceras och färdigställas å det snaraste för att vi 
så snabbt som möjligt kan börja använda. 
En förutsättning är att samtliga villkor är satta på pränt i ett tydligt 
avtal. 
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Visning av 
reklamfilm för Villervalla av Marcus Dimbodius som är tilltänkt 
regissör. Förslaget godkännes. 
 

● Möjlighet för ambassadörer, anställda & styrelse att göra ett HUG 
1 gång per månad 
Förslag: Ändra i stadgarna så att dessa personer kan genomföra 
HUG 1 gång/månad. Styrelsen har mandat att avgöra exakt vilka 
som berörs. 
Förslaget godkännes. 
 

● Övriga frågor 
● Fråga om hur vi hanterar valberedning. Bruce Morris anmäler sitt 

intresse och väljs in i valberedningen. 
 

● Fråga om matkasse delas ut till de som är värd för matutdelning. 
Hänvisning till stadgarna där det står att värd har prioritet till 
HUG-uppdrag förutsatt hjältemedlemskap. Värdar som inte har 
hjältemedlemskap får ingen prioritet. Lärling har inte prioritet. 
Detta bör förtydligas i informationsmaterial. 

 
● Fråga om det finns möjlighet att utveckla systemet på sådant sätt 

att man själv kan boka upp sig på utlämningstider som passar. 
Genomgång av hur urvalet till HUG går till och meddelande att 
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urvalet inte 
har fungerat tillfredsställande i Stockholm vilket nu kommer att 
förbättras. Det finns inte möjlighet att göra någon ändring i 
systemet.  

 
● Fråga om studenter kan vara värdar i utbyte mot matkasse för att 

locka fler värdar. 
Diskussion vilka konsekvenser detta skulle få på övriga 
medlemskap. Punkten strykes då detta skulle minska fördelen för 
övriga medlemskap. 

 
● Fråga hur vi hanterar att matsvinn inte motsvarar förväntningarna 

i vissa anslutna butiker. 
 
Vid matutlämning kan det i vissa butiker vara t.ex. enbart godis 
och chips. Beslut att vi ska ha en dialog med berörda butiker för att 
kunna kvalitetssäkra. Vi ska arbeta med information och manualer. 
I övrigt har hjältemedlemmar möjlighet att välja vilka butiker man 
vill hämta mat ifrån och man har då möjlighet att välja bort dessa 
butiker. Det är viktigt att vi inte uppfattas som otacksamma genom 
att t.ex. utesluta butiker. 

 
● Årsmötets avslutande 

Mötet förklaras avslutat. 
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