VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Föreningen Ostkakans Vänner, Ideell förening

Styrelsen för föreningen Ostkakans Vänner, ideell förening, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
2017.
STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av följande personer: landshövding Håkan Sörman ordf., landshövding Ingrid Burman,
landshövding Thomas Carlzon, Martin Robertsson, Glasriket, Johan Sjöberg, Möbelriket, Eva Törn, Värnamo,
Magnus Färjhage, Vetlanda, Eric Andersson, Forserum, Nils-Åke Blom, Anneberg, Agneta Cedergren, Kalmar och
Bengt Paulsson, Värends Nöbbele.
I VU har ingått Nils-Åke Blom, sammankallande, Johan Sjöberg. sekreterare, Magnus Färjhage, kassör, Eric
Andersson, Agneta Cedergren och Bengt Paulsson.
Under 2017 har styrelsen haft två protokollförda sammanträden och VU haft fem, varav två telefonmöten.
Valberedning är Jan Johansson, Vetlanda tillsammans med de tre landshövdingarna Ingrid Burman, Helena
Jonsson och Thomas Carlzon. Revisorer har varit Björn Svensson och Per-Åke Johansson.
FÖRENINGENS SYFTE - ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att
- värna om ostkakans överlevnad, arbeta för att tillverkningen ökar, kvalitén bibehålls och att konsumtionen sprids.
- omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra ostkakan och Småländskt näringsliv på ett
proffsigt sätt.
- i samverkan med destinationsarbetet i de tre Smålandslänen, stödja och lyfta fram varumärket Småland, som står
för tillväxt, entreprenörsanda, klurighet, samverkan och kvalitet.
VERKSAMHET 2017
Föreningen som har sitt säte i Vetlanda bildades den 19 mars 2003. Antalet medlemmar i föreningen (ink. hedersmedlemmar och pristagare) är 647, vilket är en rejäl ökning från föregående år. Vissa medlemmar har skänkt extra
pennninggåvor som vi särskilt tackar för.
Föreningen har under året anordnat SM i ostkaka. En delfinal för Jönköpings Län på Café Timjan mellan Värnamo
och Vrigstad. I Kalmar län på Axelssons i Åby, Målilla. I Kronobergs län var deltävlingen på Ingelstadgymnasiet.
Finalen arrangerades på Asa Herrgård den 11 november med 10 finalister. Vinnaren är Susanne Höglander från
Lammhult. På andraplatsen kom Carina Ståhlgren, Korsberga och tredjeplatsen gick till Margareta Eskilsson, Tenhult.
Susanne Höglander vann med motiveringen ”Ostkakan har en vacker guldgul yta med bra konsistens och lagom
stora ostkorn. God med fin mandelsmak och sötma”. Ostkakorna bedöms efter färg och utseende, konsistens samt
lukt och smak. Juryn var helt eniga om vinnaren och det var ett självklart val. Mellan andra och tredjeplatsen var
det däremot oerhört jämt. I år bestod juryn av förra årets SM-vinnare, Amalia Jonsson, matkonsulten och kokboksförfattaren Stina Algotson och Agenta Cedergren, Ostkakans Vänner.
Lotteriet har fortsatt som tidigare där det utlottas en ostkaka på 1-2,5 kg varje månad.
Under våren producerade Maja Sjöberg femte upplagan av Lilla Ostkakeboken, nu med 64 sidor vilket var en
utöning med 12 sidor. Med vackra bilder, föreningens historia, många recept och förteckning över ostkaketillverkare.
Ostkakans Vänner har under året samverkat kring många andra aktiviteter – i många sammanhang för att skapa
mötesplatser och uppmärksamhet kring ostkaka och Småland. Enligt tradition deltog vi i Vallsjö och för fjärde
gången serverades det ostkaka i samband med Stenbergafestivalen. Totalt har vi varit medverkande vid ett 20-tal
aktiviteter, stora som små.
Föreningens årsstämma hölls den 17 mars på Residenset i Jönköping. Värd var landshövding Håkan Sörman. Ett
trevligt program med underhållning, mat, prisutdelningar, årets SM-ostkaka bakad av Amalia Jonsson, musik och
kampvisa som inramade stämman.
FÖRENINGENS HEDERSPRISER
Har för tionde gången tilldelats enligt följande
& dryck tilldelades Staffan och Sören Rudenstam, Rudu gård, Huskvarna.
”Rudenstams har genom mångårigt och framgångsrikt arbete utvecklat sin fruktodling och vidareförädlat frukt, bär,
mat och dryck. I utbyggnaden av gårdsbutiken säljs produkter från närområdet. Genom ett framgångsrikt koncept
med fruktkorgar levererar företaget till en mängd institutioner varigenom företaget rönt framgång i hela Småland.”
hederspriset för mat

& dryck tilldelades Michael Törnström, Mickes Vilt Rökeri, Sävsjöström
”Michael Törnström är både en matkonstnär och en modig entreprenör. Han lämnade Jetset livet på den internationella arenan för att starta något nytt i vackra Sävsjöström. På kort tid har ett rökeri adderats med en restaurang.
Michaels kött är flerfaldigt prisbelönt och lockar en allt större publik. Med hantverket och råvaran som bas har
teamet kring Michael skapat en rustik restaurang mitt i den småländska skogen.”
hederspriset för mat

tilldelas, Mattias Guldstrand Solutions For Tomorrow, Väckelsång
”Småland och Sverige är helt beroende av innovatörer och entreprenörer och den småländska klurigheten ligger
bakom många framgångsrika företag . En del företag drivs också av en mission att skapa samhällsnytta och att
förenkla för människor.
Solutions For Tomorrow AB är ett sådant företag som drivs inte bara för entreprenörskapet och företagandet utan
även för att göra skillnad för människor. Man har under ett antal år utvecklat sin idé om portabla röntgenapparater
som smidigt kan transporteras inom ett sjukhus eller t.ex. mellan vårdinrättningar. Detta kommer att förenkla för
människor och vårdpersonal och snabba upp vårdprocessen. Vården kommer att bli säkrare och effektivare. De har
målmedvetet utvecklat sin nytänkande produkt till en konkurrenskraftig portabel röntgenapparat på hjul och har nu
påbörjat en internationell lansering av sin produkt. Solutions for tomorrow är en förebild för andra innovatörer och
entreprenörer i Småland.”
hederspriset småländsk klurighet

tilldelas Diaa Haji Mahmoud, Diaa´s Hemlagade mat, Vetlanda
”Diaa har med sin drivkraft på kort tid byggt upp en mycket uppskattad restaurangverksamhet. Verksamheten
startade hösten 2014 och restaurangen öppnade mars 2015. Med rötter i Syrien och 20 år i Grekland erbjuder Diaa
mat med rötter i dessa länder. Diaa deltog i projektet Go Business och började sälja sin hemlagade mat på Torget
vilket var mycket lyckat, efter några månader öppnade hon en restaurang med några platser och mat för avhämtning. Ofta kö vid lunchtid, men snabb och bra service. Diaa kör också ut mat till kunder som t.ex. inte kan lämna
sin butik. Restaurangverksamheten kompletteras också med catering. Diaa har inte sett språket som något hinder
utan jobbar på och lär sig med tiden. Dottern får ibland hjälpa till och tolka. Diaa visar med sin verksamhet på initiativförmåga och stark drivkraft.”
hederspriset ny svensk

tilldelas Ingvar Rutgersson och Gudrun Gustafsson, Höstlöven, Vetlanda
”Höstlöven är en ideellt arbetande organisation som genom insamling av medel fördelar dessa till behövande vid
kommunens äldreboenden. Härigenom ges de äldre förbättrade möjligheter till aktivering och trivsel. Målsättning
för organisationens arbete är att på ideell basis inom en 10-års period skapa förutsättningar för att kommunen ska
kunna bli en av Sveriges bästa för trivsel och aktivering av de äldre.”
hederspriset medmänsklighet

tilldelas Lars Gunnar Erlandsson
”Med sin småländska röst har Lars Gunnar blivit känd i hela Sverige genom sina mångåriga eko-reportage från
världens alla hörn. Då många oroshärdar uppstått har Lars Gunnar trots stundtals riskabla uppdrag aldrig tvekat i
sin uppgift att förmedla spännande nyheter. Han har med sin välkända röst blivit ett föredöme och en värdig mottagare av årets pris. Sitt genuina engagemang och uthållighet är typiska småländska drag som vi i allra högsta grad
kan förknippa med Lars Gunnar. Lars Gunnar har dessutom gjort sig känd som författare till ett flertal böcker som
skildrar och bekräftar upplevda händelser under sin tid som utrikeskorrespondent”
årets smålandsambassadör

HEDERSMEDLEMMAR
Ostkakans Vänners hedersmedlemmar är Verner Ericsson, Glenn Long, Birgit Friggebo, Lars-Åke Lagrell, Carolina Klüft, Bo Andersson, Lottie Knutsson, Olle Nordin och Susanne Rydén, Bo Carlsson, Nanne Bergstrand, Eskil
Erlandsson, Lisa Syrén, Johan Sjöberg, Mats Svegfors, Jan Törnqvist, Jan Johansson, Minoo Aktharzand, Kristina
Alsér och Stefan Carlsson.
FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning.
Årets intäkter och medlemsavgifter har uppgått till 152 tkr (föreg. år 139 tkr).Kostnaderna har uppgått till 143 tkr
(föreg. år 188 tkr.).
Kassabehållning vid årets slut uppgår till 23 tkr (föreg. år 16 tkr), skulder till 4 tkr (föreg. år 7 tkr) och ett eget kapital
på 18 tkr (föreg. år 16 tkr). Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
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