VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Föreningen Ostkakans Vänner
Styrelsen för föreningen Ostkakans Vänner, ideell förening, får härmed avge följande
berättelse för verksamhetsåret 2020.
STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av följande personer: landshövding Helena Jonsson, ordf.
landshövding Maria Arnholm sedan 1/2, landshövding Peter Sandwall, sedan 21/9, Johan
Sjöberg, Möbelriket, Eva Törn, Värnamo, Magnus Färjhage, Vetlanda, Eric Andersson,
Forserum, Bengt Paulsson, Värends Nöbbele, Olle Athler, Vetlanda, Kicki Svensson, Högsby,
samt Åke Carlsson, Herråkra/Lenhovda.
I VU har ingått Åke Carlsson, sammankallande, Johan Sjöberg. sekreterare, Magnus Färjhage,
kassör, Eric Andersson, Bengt Paulsson, Eva Törn, Kicki Svensson och Olle Athler.
Under 2020 har styrelsen haft två protokollförda sammanträden och VU har haft ytterligare
fem möte, varav tre har varit telefon/digitala möten.
Valberedning har varit Jan Johansson, Vetlanda tillsammans med landshövdingarna.
Revisorer har varit Bengt Isaksson och Lena Fransson, båda Vetlanda.
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 2020
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 Mästerskap, men tyvärr kunde vi inte
genomföra något SM i ostkakebakning i år på grund av Coronapandemin.
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 518 följare.
Föreningen har aktiverat sig med bilder och kommentarer på Instagram.
Under #ostkaka finns strax över 14.000 bilder.
I år har vi haft en ostkakekalender för 2020 som alla medlemmar har fått. Under 2020
producerades också olika vykortkort som också alla medlemmar har fått till jul.
Ostkakans Vänner har under det gångna året inte haft så många aktiviteter, men vi har bland
annat arrangerat en digital mötesplats med tema vätgas som uppföljare till tidigare års. Var
och en fick dock köpa sin egen ostkaka att förtära i riksdagskammaren, verkstaden eller
tankesmedjan.

Föreningens årsstämma har hållits genom att alla medlemmar har fått en kallelse, dagordning
och förslag på beslut. Inga invändningar har gjorts

FÖRENINGENS HEDERSPRISER
Inga hederspriser har kunnat delas ut under det gångna året.
HEDERSMEDLEMMAR
Ostkakans Vänners hedersmedlemmar är Glen Long, Carolina Klüft, Bo Carlsson, Nanne
Bergstrand, Eskil Erlandsson, Birgit Friggebo, 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 91 tkr (föreg. år 110 tkr) Kostnaderna har
uppgått till 90 tkr (föreg. år 124 tkr.). Årets överskott blir 795.50 kr. Kassabehållning vid årets
slut uppgår till 64tkr (föreg. år 52 tkr), ett eget kapital på 7 tkr (föreg. år 6 tkr). Styrelsen
föreslår att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
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