VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Föreningen Ostkakans Vänner
Styrelsen för föreningen Ostkakans Vänner, ideell förening, får härmed avge följande
berättelse för verksamhetsåret 2019.
STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av följande personer: landshövding Thomas Carlzon, (del av
året), landshövding Ingrid Burman, ordf. (del av året), landshövding Helena Jonsson, Johan
Sjöberg, Möbelriket, Eva Törn, Värnamo, Magnus Färjhage, Vetlanda, Eric Andersson,
Forserum, Agneta Cedergren, Kalmar, Bengt Paulsson, Värends Nöbbele, Olle Athler,
Vetlanda samt Åke Carlsson, Herråkra/Åseda.
I VU har ingått Åke Carlsson, sammankallande, Johan Sjöberg. sekreterare, Magnus Färjhage,
kassör, Eric Andersson, Agneta Cedergren, Bengt Paulsson och Olle Athler.
Under 2019 har styrelsen haft två protokollförda sammanträden och VU haft fyra, varav två
telefonmöten.
Valberedning är Jan Johansson, Vetlanda tillsammans med landshövding Helena Jonsson.
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 2019
Föreningen som har sitt säte i Vetlanda bildades den 19 mars 2003. Antalet medlemmar i
föreningen (ink. hedersmedlemmar och pristagare) är 690 (fg året 667). Vissa medlemmar har
skänkt extra penninggåvor som vi särskilt tackar för.
Vi har sedan 2005 arrangerat fjorton Svenska Mästerskapen i ostkakebakning och lördagen
den 14 september avgjordes finalen. Finalisterna var uttagna från tre deltävlingar på Under
Eken, Eksjö, Ingelstad gymnasiet och Axelssons i Åby utanför Målilla. Tävlingen
arrangerades i samband med Mat 2019 i Växjö. Det var första gången som det var en jämlik
final med lika många män som kvinnor.
Överst på pallen stod Patrik Geijersson, Åryd. På andraplatsen kom Börje Malmsten, Tibro
och tredjeplatsen gick till Christel Ottosson, Braås. Prisutdelningen skedde på Residensets
trappa i Växjö.
Patrik vann med motiveringen ”Ostkakan har en tilltalande gyllene bakyta. Konsistensen är
fast och mjuk och med lagom tuggmotstånd. God med tydlig mandelsmak och viss sötma.”
Pristagarna fick blommor och premiärflaskor av den nytillverkade ostkakemusten från
Rudenstams. Vinnaren får även det ärofyllda uppdraget att baka ostkaka till alla gästerna på
kommande årsmötet i mars nästa år.
Ostkakorna bedöms efter färg och utseende, konsistens samt lukt och smak. Alla sex finalister
hade en hög

nivå och det var en svår bedömning för juryn. Juryn var dock eniga om pristagarna. I år
bestod juryn av landshövding Ingrid Burman, Alf Wihrén, grundare Vrigstad Ostkaksbageri,
Johan Sjöberg, Ostkakans Vänner.
I samband med SM-tävlingarna har vi fått en mycket stor uppmärksamhet i både radio och
TV såväl som i lokala- och rikstidningar. TV4 gjorde en intervju med temat: hur äter
smålänningar ostkaka.
Föreningen får kontinuerligt frågor om ostkakor och dess tillverkning som besvaras av de i
föreningen som har den kompetensen.
Vår egen sida på instagram har 384 följare.
Föreningen har aktiverat sig med bilder och kommentarer på Instagram.
Under #ostkaka finns strax över 11.000 bilder.
Föreningen har även bidragit till att sprida ostkakan internationellt. 14 maj bjöds resenärer till
och från Amsterdam på ostkaka på Växjö flygplats på ettårsdagen av den nya flyglinjen.
Även våra delegationer i Brussel har fått en smak av hembygden. Smålands, Blekinges och
Hallands beskickning i Brussel fick småländsk ostkaka liksom Svenskt Näringsliv och LRF.
Före jul producerades en ostkakekalender för 2020 som alla medlemmar har fått. Finns också
till salu. Under året har vi använt oss av ”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. 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 24 mars på Residenset i Växjö. Värd var landshövding
Ingrid Burman. Ett trevligt program med underhållning, god mat, prisutdelningar, årets SMostkaka bakad av Ulla Nilsson, musik och kampvisan Ostkakans Lov som inramade stämman.
FÖRENINGENS HEDERSPRISER
Har för tionde gången tilldelats enligt följande:
Hederspriset för Mat & Dryck tilldelades Åsa & Ola Abrahamsson, Korrö
Hantverksby & vandrarhem, Linneryd

”Anläggningen innefattar såväl hotell, restaurang som konferensdel och drivs numera
som ett familjeföretag där även Carolina och Pär medverkar till företagets framgångsrika
utveckling. Företagsteamet har med enastående entusiasm skapat och vidareutvecklat
sitt företag som utöver själva natur- och kulturupplevelsen ger besökarna möjlighet att
avnjuta måltider där restaurangmenyer kontinuerligt kvalitetsutvecklats varvid
småländska läckerheter skapas genom användande av lokala, närproducerade råvaror
från traktens jord, skog och vatten. Åsa och Ola startade verksamheten år 1998 med en
omsättning på 800.000 kr. Numera uppgår omsättningen till 18 miljoner kr. På
företagets lönelista finns 65 personer, motsvarande 22 heltid.”

Hederspriset Småländsk Klurighet tilldelades Birgitta & Anders Starck,
Stensåkra Chark & Deli, Vetlanda
”Med ’STARCKT’ ENGAGEMANG har Birgitta och Anders tillsammans med de anställda
alltsedan övertagandet år 2006 vidareutvecklat företaget som i allra högsta grad präglas
av NYTÄNKANDE, SMÅLÄNDSK KLURIGHET och inte minst SUNT KORVFÖRNUFT.
Företaget sysselsätter f n 18 personer i Vetlanda med en omsättning av 52 milj kr. En
försäljningsorganisation med 6 anställda på olika orter i Sverige säkerställer
korvförsäljning i hela Sverige och produkterna som håller högsta kvalité säljs av ICA,
Coop, Axfood och Bergendahls.”
Årets Smålandsambassadör tilldelas Bertil Vallien, Åfors
”Sandgjutningens mästare bor i Småland och Glasriket. Är inte bara Sveriges mest
berömde glaskonstnär och glasformgivare han är sannolikt en av världens två mest
framgångsrika.
Han är mångfaldigt prisbelönt och rikt representerad på världens museer. Arbetar med
en mystisk, drömsk och symbolisk motivvärld och bedriver vad han själv beskriver som
en forskargärning, i nära samverkan med sina medarbetare, vilka arbetat nära honom i
decennier. Hans massiva, djupt blåfärgade båtar tillhör den moderna glashistorien.”

HEDERSMEDLEMMAR
Ostkakans Vänners hedersmedlemmar är 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 110 tkr (föreg. år 187 tkr) Kostnaderna har
uppgått till 124 tkr (föreg. år 143 tkr.). Årets underskott blir alltså 13tkr. Kassabehållning vid
årets slut uppgår till 51 tkr (föreg. år 72 tkr), ett eget kapital på 6 tkr (föreg. år 19 tkr).
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
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