
Budget 2023 / Finansiell plan

Vi har sett våra bidrag minska drastiskt och inför 2023 är föreningen i ett mycket stort behov
av intäkter.

Bidragsminskningen från våra två största bidragsgivare det senaste året.
År Konsumentverket Naturvårdsverket Totalt
2022 300 000 kr 349 000 kr 649 000 kr
2023 250 000 kr 66 000 kr 316 000 kr

Vi behöver intäkter här och nu. Vi har kämpat hårt för att få föreningen på fötter efter höstens
turbulenta period, och det är NU fram till och med juni som vi verkligen kommer att rädda
föreningens fortsatta existens.

Detta kan och måste vi lösa genom att säkra finansiering på både kort- och lång sikt. Mindre
intäkter kan vi snabbt få  genom att vi tar på oss fler uppdrag i form av föreläsningar och
workshops som ger en direkt inkomst på utfört arbete.

Det behöver vi göra i kombination med att söka bidrag som kan hjälpa oss på längre sikt.
Genom att visa att vi har en genomarbetat framtidsplan som siktar på en stabil förening som
på sikt kan stå på egna ben kan vi söka och få bidrag.

Vi behöver främst fokusera på ansökan till Postkodstiftelsen, där vi har en etablerad kontakt
och en påbörjad dialog.

Vi ser även att vi behöver söka bidrag för projektstöd.

Här behöver vi utifrån vår verksamhetsplan urskilja områden där vi kan skapa enskilda
projekt att söka pengar för. Detta kan vi göra enskilt eller tillsammans med andra.
För 2023 har vi fått projektstöd för Vinnova-projektet Ett nytt recept för matsystemet Totalt
110 000 kr, varav 88 000 kr är utbetalda och resterande 22 000 kr utbetalas i augusti 2023.
Vi har även tillsammans med flera andra aktörer sökt pengar från Re:source för projektet
Cirkulär här. Där Medveten Konsumtion sökt 100 000 kr i stöd och inväntar besked.

Vi har påbörjat ett försök  där tidigare praktikanter/volontärer får i uppdrag att skriva ansökan
om projektstöd åt oss. Leder ansökan till en finansiering för ett projekt kan vi i samband med
detta erbjuda dem en anställning inom projektramen. Försöket grundar sig i  att det är
tidskrävande att skriva ansökningar och det är osäkert om vi får dem. Vi får utvärdera i slutet
på året hur vi lyckas med detta test.
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Den nya styrelsen kommer att behöva utforska ytterligare alternativ till finansiering.
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