VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Föreningen Ostkakans Vänner, Ideell förening

Styrelsen för föreningen Ostkakans Vänner, ideell förening, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
2018.
STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av följande personer: landshövding Thomas Carlzon, ordf., landshövding Ingrid
Burman, landshövding Helena Jonsson, 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 2018 har
styrelsen haft tre protokollförda sammanträden och VU haft tre, 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 2018
Föreningen som har sitt säte i Vetlanda bildades den 19 mars 2003. Antalet medlemmar i föreningen (ink. hedersmedlemmar och pristagare) är 667. Vissa medlemmar har skänkt extra penninggåvor som vi särskilt tackar för.
Föreningen har under året anordnat en tävling om Ostkakemästarnas Mästare. Sedan 2005 har föreningen
anordnat SM-tävlingar om bästa ostkakan. I samband med Mat-mässan i Växjö i september bjöd vi in alla tidigare
SM-vinnare och 12 tidigare vinnare ställde upp i denna ärevördiga tävling. Vinnare blev Ulla Nilsson, Gullringen.
Med motiveringen ”Tydlig balans mellan sötma, struktur och mandel. En traditionell ostkaka som sticker ut i sin
tydlighet och egenhet.” På andra plats kom Gerd Lilja, Nybro och tredje plats Ann-Britt Henrysson, Kisa.
Ostkakorna bedöms efter färg och utseende, konsistens samt lukt och smak. I år bestod juryn av landshövdingen i
Kronobergs län Ingrid Burman, Alf Wihrén från Ostkaksbageriet i Vrigstad, Bo Carlsson, tidigare VD för Frödinge
Mejeri och krögaren Per Bengtsson från PM & Vänner i Växjö. Ett stort tack till landhövding Ingird Burman med
personal för möjligheten att få ha tävlingen på residenset.
I samband med SM-tävlingarna har vi fått en mycket stor uppmärksamhet i både radio och TV såväl som lokala
och rikstidningar.
Månadslotteriet har fortsatt som tidigare där det utlottas en ostkaka på 1-2,5 kg varje månad.
Föreningen får kontinuerligt frågor om ostkakor och dess tillverkning som besvaras av de i föreningen som har den
kompetensen.
Föreningen har aktiviverat sig med bilder och kommentarer på Instagram. Under #ostkaka finns strax över 9000
bilder.
Under hösten har föreningen med Maja Sjöbergs hjälp producerat ”Stora Ostkakeboken – Ostkakans Vänner
15 år”. Boken är en sammanfattning av föreningens verksamhet under de 15 åren, delvis baserad på de tidigare
fem Ostkakeböckerna. I boken finns föreningens historia, många recept, förteckning över ostkaketillverkarna,
vackra bilder, intressanta artiklar exempelvis om hus Ostkakans Vänner startade i Vetlanda och när föreningen åt
ostkaka med regeringen. Boken är tryckt 1200 exemplar och säljs till medlemmar för 100 kr. I butik säljs boken för
190 kr.

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. Totalt har vi varit
medverkande vid ett 15-tal aktiviteter, stora som små.
Föreningens årsstämma hölls den 23 mars på Residenset i Kalmar. Värd var landshövding Thomas Carlzon. Ett
trevligt program med underhållning, god mat, prisutdelningar, årets SM-ostkaka bakad av Susanne Höglander,
musik och kampvisan Ostkakans Lov som inramade stämman.
FÖRENINGENS HEDERSPRISER
Har för tionde gången tilldelats enligt följande:
& dryck tilldelades Annika Bullus Go AT GROUP AB, Löttorp
”Har utvecklat spännande ekologiska getprodukter, som givit Hagelstad på Öland ett namn bland stjärnkockar,
matälskare i Sverige och hela Europa. Hagelstad Group AB bidrar också till att Öland blir ett populärt matland.”
hederspriset för mat

tilldelades Anna Barkevall, Böda Sand, Färjestaden
”Har med sitt ledarskap, engagemang och nytänkande utvecklat Böda Sands camping till en av Nordens mest
populära campinganläggningar. Anläggningen har också utsetts till Sveriges bästa camping, med helnöjda gäster.
Campingen ger dessutom era arbetstillfällen och fått semester rare från hela Europa upptäcka norra Öland.”
hederspriset småländsk klurighet

tilldelades Saifon Ersrud, Åseda
”Tack vare sin uthållighet och entusiasm har Saifon lyckats bidra till att upprätthålla en hög servicenivå på landsbygden. Hon har alltid strävat efter att lära sig nya saker och med handlingskraft, hårt arbete och skicklighet driver
hon idag flera verksamheter. Hon är småföretagaren som startade med tomma händer och blivit en förebild för alla
som vill förverkliga och utveckla sina idéer.”
hederspriset ny svensk

tilldelades Elin Cederbrant, Växjö
”Med stort mod och beslutsamhet har Elin arbetat med och skapat möjligheter för att sprida kunskaper och
förståelse om sjukdomen diabetes typ 1. Elin är en förebild som med sin organisationsförmåga och handlingskraft
uppnått både engagemang och resultat, som gör skillnad i vårt samhälle.”
hederspriset medmänsklighet

HEDERSMEDLEMMAR
Ostkakans Vänners hedersmedlemmar är Verner Eriksson, Glen Long, Carolina Klüft, Bo Carlsson, Nanne Bergstrand,
Eskil Erlandsson, Birgit Friggebo, Lars-Åke Lagrell, Lars Engqvist, Sven Lindgren, Bo Andersson, Lottie Knutsson, Olle
Nordin, Susanne Rydén, Lisa Syrén, Johan Sjöberg, Mats Svegfors, Jan Törnqvist, Knut Knutson, Minoo Akhtarzand, Jan
Johansson, Kristina Alsér, Stefan Carlsson, Lars Gunnar Erlandsson och Håkan Sörman.

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning. Årets intäkter och medlemsavgifter har uppgått till 187 tkr (föreg. år 152 tkr). Av dessa är medlemsavgifter 98 tkr och sponsorbidrag
försäljning av böcker 89 tkr. Kostnaderna har uppgått till 186 tkr (föreg. år 143 tkr.). Årets överskott blir alltså 1 tkr.
Kassabehållning vid årets slut uppgår till 72 tkr (föreg. år 23 tkr), upplupna intäkter 37 tkr, skulder till 34 tkr (föreg.
år 7 tkr), förutbetalda intäkter 56 tkr och ett eget kapital på 19 tkr (föreg. år 18 tkr). Styrelsen föreslår att årets
resultat balanseras och överförs i ny räkning. Ett särskilt tack till de medlemmar och vänner som ställde upp så att vi
kunde slutföra projektet med Stora Ostkakeboken. Också ett tack för bidrag från Stiftelsen Werner von Seydlitz och
Vindbonus.
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