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Årsberättelse Gotland Regional Matkultur Ekonomisk förening

2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen för Gotland Regional Matkultur ek förening kallat Goda Gotland har bestått av
följande personer:

Ordinarie ledamöter: Anders Engström (ordf) Susanne Welin Berger (sekr), Oliver Lundberg,
Lars Magnus Lahne, Frans Brozén, Helena Ullmark och Marcus Lilja.
Suppleanter har varit Petter Bendelin och Camilla Selander.
Revisorer har varit Sten Johnsson ordinarie och Patrik von Corswant suppleant
Valberedningen har bestått av Olof Thomsson sammankallande, Magnus Olsson samt Patrik
von Corswant.

Styrelsen har haft totalt nio styrelsemöten under 2021 (12/1, 9/2, 16/3, 22/4, 31/5, 24/8,
13/9, 22/10 och 23/11).

Goda Gotland innehar licensen för det Europeiska Nätverket Culinary Heritage med
internationell hemsida www.culinary-heritage.com. From 2022 får företag själva välja om de
vill betala för att synas på den internationella hemsidan. Där finns en medlemskarta och
Information om de företag som vill synas på engelska, svenska och tio andra språk.

Föreningen arbetar med att förbättra kontakterna mellan producent-förädlare-restaurang-
konsument samt att synliggöra företag och produkter.

Fem medlemsmöten inkl. årsmöte, har arrangerats 2021. Ett möte var öppet för alla att
delta resterande möten har inbjudningar bara skickats till medlemmar.

De möten som arrangerades 2021 var i kronologisk ordning: 20 januari/ digitalt möte via
zoom med resonemang om e-handel, Farm up utlämningar utveckling av webben mm. 22
mars/ digitalt möte via zoom där Fettfabrikören Inga Lagerquist presenterade sina
produkter. Årsmöte i hybridform med deltagare på plats på Gotland Grönt Centrum och
digitalt via Zoom. Tre nystartade företag presenterade sin verksamhet. 21 september/
Gotlands korvfabrik i Roma, Petter Bendelin presenterade sin verksamhet, gäst var Paula
Cederberg Ahlsten projektledare för Operation Matbyrån. 30 november/ Widegrens Gårds
nya packeri i Follingbo. Olof Ansén presenterade sin verksamhet. Mat, presentation av
Gotlandspecialistens planer med inköpet av Privab och resonemang om logistikfrågor
fortsatte på Gotland Grönt Centrum.

Idéen om att starta en Smakpanel för att kunna vara ett bollplank för livsmedelsföretag som
vill utveckla nya produkter, byta ingredienser mm kläcktes 2018 av Beatrice Ottfalk och Lars
Magnus Lahne. Under Lars Magnus ledning och med coachning av Tomas Lundgren och
Luqaz Ottosson har Smakpanelens verksamhet utvecklats. Vårt projekt Utveckling av
Matsamverkan har stöttat utvecklingen av Smakpanelen. För att utveckla faktablad kring
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gotländska råvaror och testa olika nya företagares produkter har flera workshops
genomförts av Smakpanelen.

Goda Gotland startade Leaderprojektet Utveckling av matsamverkan under 2019. Projektet
har förlängts. Under 2021 har ersättningar betalats ut till Halfvede musteri och Gotlands
Tryffelförening som redovisat studieresor under tidigare år. I slutet av 2020 fördes en dialog
mellan Goda Gotland och Region Gotland kring hur vi från Gotland kommunicerar kring mat.
För att lägga en gemensam plattform kring hur alla olika organisationer skulle jobba med
matfrågan, genomfördes en workshop med deltagare från Goda Gotland, flera
matföretagare, Region Gotland, Tillväxt Gotland och reklambyråer den 26 januari 2021 via
zoom. Diskussionen följdes upp vid ett ytterligare möte.

I slutet av 2020 tog pandemin fart igen och i början av 2021 stod det klart att det inte skulle
gå att genomföra fysiska speedatingar. I samarbete med Almi och Tillväxt Gotland
genomfördes två digitala speedatingar mellan krögare, producenter och livsmedelsförädlare.
Den första speedatingen genomfördes den 9/2 med hjälp av Zoom. Den resulterade i
utökade affärer. Den andra speedatingen genomfördes 16/3 med hjälp av verktyget
Wonder. Den resulterade också i ökade affärer mellan deltagarna. Under året har det
genomförts ett antal digitala och fysiska träffar med matföretagare där projektet utveckling
av Matsamverkan har kommunicerats på olika sätt.

Under 2021 har arbetet med ett projekt kring en e-handelsförsäljning fortsatt. I omvärlden
har det skett väldigt stor ökning av möjligheter att sälja på distans samtidigt som kylda
transporter inte varit helt enkla att lösa. Arbetsgruppen har fått tänka om och arbetar på nya
lösningar.

Utveckling av Goda Gotlands hemsida www.godagotland.se har fortsatt. Facebook
uppdateras löpande med information om händelser som rör föreningens medlemmar.
Föreningen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i samband med möten och
kurser föreningen anordnar. 2021 hade föreningen 35 företagsmedlemmar samt några
enskilda medlemmar.

Pga pandemins svåra påverkan på medlemmarna beslöt styrelsen att sänka serviceavgiften
med 30% även år 2021. Därför är intäkterna för serviceavgifter lägre 2021 än tidigare år.
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BALANSRÄKNING

Tillgångar 2021-12-31
Fordringar 331 056

Momsfordran 33 651

Kassa och bank 206 166

Summa omsättningstillgångar 570 873

Skulder och Eget kapital
Balansera resultat -33 104

Inbetalda insatser -19 500

Periodiseringsfond -5 399

Skatteskulder -2 418

Årets resultat -14 724

Leverantörsskuld -92 233

Övriga kortfristiga skulder 0

Övr. uppl. kostnader o förutbetalda intäkter -403 495

Summa skulder o eget kapital -570 873

Resultaträkning 2021 Utfall 2021-12-31

Medlemsavgifter 5 400

Serviceavgift från medlemmar 35 140

Projektintäkter momsfria 237 645

Deltagaravgifter projekt 28 498

Övriga intäkter 506

Summa intäkter 307 189

Kostnader

Styrelse- och årsmöteskostnader -6 790

IT tjänster -258

Projektkostnader -264 070

Övriga kostnader -15 016

Summa kostnader -286 134

Resultat 21 055

Avsättning till periodiseringsfond -3 913

Årets skatt -2 418

Resultat efter skatt 14 724
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Styrelsen föreslår att årets resultat förs i löpande räkning.

Styrelsen för Gotland regional matkultur ekonomisk förening

Gotland 2022-05-13

Anders Engström (ordf) Susanne Welin Berger

Oliver Lundberg Helena Ullmark

Marcus Lilja Frans Brozén

Lars Magnus Lahne


