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INLEDNING 
 
Situationen i vårt samhälle gör konsumenterna allt mer viktiga men också utsatta. Konsument-
rollen fokuseras också allt oftare och framstår alltmer som både viktig och avgörande för nödvän-
diga förändringar i konsumtionsvanor, livsstilar och för påverkan av miljö- och hälsosituationen 
samt omvärldssituationen. Ett starkt instrument, t ex mot den allt tuffare ekonomiska utvecklingen 
av globaliseringen, är just den möjliga ökningen av lokal och ekologisk produktion och konsumtion. 
Konsumenternas efterfrågan ökar tydligt när det gäller lokalproducerat, men handeln ser bara 
storskaliga lösningar och möter inte denna efterfrågan mer än på ett fåtal orter. Lokala initiativ ses 
däremot växa. Den ekologiska utvecklingen går trögt men nya initiativ tas och statsmakterna har för 
avsikt att stimulera den totala efterfrågan. Koncentrationen i handeln är ett hot mot den nyttiga 
konkurrensen, snarare elimineras konkurrensen genom EMV, Egna Märkes Varor, som stadigt ökar 
men också genom allt globalare inköpsverksamhet. Prisfixeringen är tydligen det enklaste sättet att 
kommunicera med konsumenterna. Reklamkostnaderna/utgifterna ökar, vilket kan tolkas som att 
det lönar sig för företagen eller att de är pressade och intensifierar sina ansträngningar för att kapa 
åt sig marknadsandelar. Sett ur konsumentsynpunkt är detta både kostsamt, begränsar valmöjlig-
heterna och drar fokus bort från kvalitetsutvecklingen. Sett ur medborgarperspektivet skapar detta 
mindre jobb och alltså högre skatter. 
 

Konsumenternas medverkan kräver stimulans 
Vår organisation har insett att för att få konsumenterna att vilja medverka till en sundare utveckling 
krävs mera kunskap, men i synnerhet stimulans, en morot, lika väl som sådant anses naturligt inom 
näringslivet. Utvecklingen på löne- och premiefronten fortsätter på direktörsnivå och indignationen 
ökar. Än verkar inte konsumenterna inse att detta, plus höga företagsvinster, är lika med att man 
tagit ut för höga priser av oss konsumenter. Vi har därför fokuserat på att nu måste det löna sig att 
vara konsument också och menar att konsumenterna måste göras delaktiga i hela processen och inte 
bara vara målet. Behovet av bättre kommunikation med alla konsumenter är därför mycket stort och 
därför startade vi under senhösten vårt gratis nyhetsbrev. Medvetenheten måste öka. När det gäller 
hälsan har detta fokuserats under året och det har diskuterats behovet av ingripande från 
statsmakternas sida när det gäller främst reklamen för söta och feta frukostprodukter för barn. Några 
klara direktiv har inte kommit men konsumenterna blir alltmer medvetna om problemet och 
efterfrågan sjunker på vissa produktgrupper med höga socker- och fetthalter. Ett projekt som vi fick 
stöd för av Nordiska Rådet, som kallas ”Sockerjakten” ska just involvera barn och ungdom att 
själva hitta sockerkällorna och medvetandegöras om problemen.  
 

Konkurrenssituationen inom handeln blir ett allt större problem och vi har fokuserat behovet 
av en verklig, effektiv och konstruktiv ökning av konkurrensen. Vi har vidareutvecklat vårt prisjäm-
förelseprojekt och kan nu visa på möjligheterna att minska utgifterna för inköpen av livsmedel med 
30% bara genom att jämföra mellan olika butiker. Vi har också varnat för utvecklingen av EMV, 
Egna Märkes Varor, medan handeln nu sätter målet till 25 %. Vi har varnat för att detta ger en sned-
förskjutning på marknaden och ser nu tydligt hur handelsblockens makt stärkts på producenternas 
och konsumenternas bekostnad. Vakenheten över detta har ökat och frågan öppet diskuterats. 
 

Den nya konsumentpolitiken. Förslaget har bearbetats på departementsnivå och framläggs un-
der 2006 i omarbetad form. Vi har krävt ökande inflytande för konsumenterna och menar att man 
inte når den önskvärda utvecklingen bara med regler och lagstiftning, inte heller bara genom att öka 
skyddet från samhällets sida, utan att delaktigheten och konsumentinflytandet måste stärkas. Inrikt-
ningen går i alla fall i riktningen mot ett uthålligare mål och att konsumenterna måste fås att delta. 
Många av de nu uppsatta målet känner vi igen från vår ursprungliga programförklaring redan sedan 
Konsument-Forum startade 1985 och som blev basen för Sveriges Konsumenter i Samverkans pro-
gramförklaring. Kanske är det fler än vi som under årens gång upptäckte att det var en nödvändig 
utveckling, kanske inte för att de tagit intryck från oss, men i vart fall bekräftat att vi tidigt var på 
rätt spår. 
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Att stärka konsumentinflytandet gör sig inte själv, inte heller görs det från makthavarna utan 
nu återstår att skapa det inflytande vi anser behövs. Ett exempel på det är vårt initiativ med ”svarta 
listor” och nya inslag på hemsidan som ”Skampålen” och ”Chicken Race”. Den stora och viktiga 
frågan om de industriella fetterna fick starkt genomslag under 2005 och allt fler tog kontakt med 
företagen, som började inse att opinionen ökar och att vår ”svarta lista” över företag, som har dessa 
härdade fetter i sina produkter, sprider medvetenheten och trycket ökar på marknaden. Direkta för-
handlingar inleddes med två stora användare av dessa fetter och vi kunde göra överenskommelser 
om att de helt skulle utfasa dessa otrevliga fetter. Någon hjälp från myndigheterna kunde vi dess-
värre inte notera, däremot aktioner i motsatt riktning. Men vi har sett ett praktiskt exempel på hur vi 
kan ta för oss och skapa inflytande på marknaden. 
 

Ögat på marknaden är ett avsnitt på hemsidan som utvecklats, som nämnts ovan, med ”Skam-
pålen” och ”Chicken Race”. Till det senare fick vi stöd från Konsumentverket att i projektform öka 
avslöjandena om hur vi konsumenter luras medvetet av både handel och producenter. Den ”svarta 
listan” över industrifetterna är också ett inslag som har öppnat ögonen hos konsumenterna att kolla 
och rapportera in produkter som ska in på listan, en aktiv medverkan från konsumenthåll alltså. Ut-
vecklingen av SKN, Snabba KonsumentNyheter, ger oss nu större möjlighet att nå ut till större antal 
konsumenter och därmed få lokalt stöd och hjälp för olika undersökningar, vari även prisundersök-
ningar kommer att utvecklas. Idén med ”Ögat på marknaden” är just att fokusera att det är konsu-
menterna som ska ha ögonen på marknaden. Det avser att skapa en aktivare konsument, som med-
verkar i att gemensamt påverka och påverkar genom sitt individuella handlande. Vi ser att det går 
och det visar aktionen mot de industriella fetterna. 
En annan stor fråga som varit aktuell under året är GMO-frågan. Genom utspelet från köttbranschen 
och sedermera från Swedish Meats om att släppa in GMO-foder till de svenska bönderna och släppa 
ut köttprodukterna på marknaden fick oss att starta en ”Bojkottaktion” och en speciell funktion på 
hemsidan som heter ”BOJKOTTA”.  
”Ögat på marknaden” har alltså utvecklats med ”Svarta Listan”, ”Skampålen”, ”Chicken Race” och 
”Bojkotta” 
 

Den tekniska utvecklingen har fortsatt varit föremål för såväl granskning, som motattacker från 
konsumentsidan. Det är beklagligt att vi måste inta en kritisk inställning, men antalet fall bekräftar 
att den tekniska utvecklingen styrs av kortsiktiga lönsamhetssträvanden och kampen om marknads-
andelar, ja t o m monopol, från företagen och har sällan förankring i konsumenternas behov. 
Inte minst utvecklingen inom gentekniken har vi uppmärksammat men ser tyvärr att från myndig-
heternas sida möter vi i stället motstånd, d v s man värnar om näringslivet. Utvecklingen av frågan 
om samexistens i GMO –odlingen med möten och remisser med Jordbruksverket har förvånat oss. 
Köttbranschens agerande har också visat att man verkar för en utveckling som de tror sig ha nytta 
av och man ifrågasätter inte ens att vi som köper livsmedlen och ska äta maten överhuvudtaget 
skulle ha något att säga till om och få delta i diskussionerna om hur vår mat ska produceras. 
Man bestämmer över huvudet på oss. Den ständiga utvecklingen av produkter som kallas förädling 
har vi lyft och avser betona ytterligare framöver. Det är inte en förädling man skapar utan en för-
dyring, man får mer betalt för råvarorna. I vissa fall ger detta en ökad bekvämlighet för oss konsu-
menter men ofta skapas nya produkter som gör att vi får betala 10-20 gånger mer än vad råvarorna 
kostar. Exempel är s k Bars för jäktade konsumenter, som bara får springa fortare för att ha råd att 
ha det bekvämt. 
Problemen med Internet och den ökande mängden spam har vi fortsatt arbeta med. 
Kampanjer har genomförts internationellt mot t ex bestrålningen av livsmedel i samarbete med 
medlemmarna i ASECO, Alliance of Socially and Ecologically Consumer Organisations och reak-
tioner har hörts från företagssidan att man verkar ge upp inför det aldrig minskande motståndet. 
Utvecklingen av tillsatser och ”functional foods” samt berikning har granskats och marknads-
föringsmetoderna ifrågasatts. Även här lyfter vi och kommer att intensifiera frågan om ”för vem är 
det till nytta”. 
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Det ökande reklambruset har vi fortsatt fokus på och även avslöjat kostnaderna, som omräknat 
till arbetstid motsvarar 10 år av vår yrkesverksamma livstid, alltså 25%. Reklaminsatserna har ökat 
kraftigt under året Vi behöver ytterligare förstärka detta arbete och göra konsumenterna medvetna 
om de nya raffinerade kommunikationsvägar och tekniker, som alla går ut på att lura av oss mera 
pengar och skapa en allmänt ökande konsumtion, som knappast är vare sig nyttig eller behövlig, 
mycket sällan uthållig. 
 

Den ekologiska utvecklingen är en av våra prioriterade verksamheter. Dels ingår det i vårt 
handlingsprogram, dels har vi i aktuella projekt fokuserat bl a insatser för ökandet av konsumtionen 
av ekologiska produkter och dels har regelverket aktivt bearbetats, både i Sverige och inom EU. 
Förberedande insatser har påbörjats för att få igång lokala grupper för aktivering av inköp av ekolo-
giska och närproducerade produkter. Projektet med prisjämförelser hade inslag av kvalitetspriorite-
ring, KRAV-produkter ingår och utmärkes.  
 

Hållbar konsumtion har vi alltid lyft fram, som en förutsättning för ett uthålligt samhälle och för 
att få en hållbar produktion. Ofta fokuseras produktionen som lösningen, men vi anser att man mås-
te börja med en medvetnare konsumtion. Utredningar från statsmakternas sida ger stöd för detta och 
borde ge större stöd till konsumentorganisationer som aktivt arbetar med denna viktiga fråga. Det är 
och blir en gigantisk upplysningsfråga och medel måste skapas för att skapa stimulans och intresse 
för denna utveckling bland konsumenterna. 
 

Hållbart fiske är en fråga som vi arbetat intensivt med. Dels genom deltagande i möten med EU:s 
direktorat för fiskefrågor, genom medverkan i starten av RAC Baltic, den s k rådgivande kommittén 
till EU för det baltisk fisket samt genom medverkan i styrelsearbetet inom Svensk Fisk.. 
Under året har vi också avgett synpunkter på formandet av en referensgrupp på Fiskeriverket och 
med tillfredsställelse sett att en sådan startat upp och deltagit i ett av de två mötena. 
 

Utvecklingen av vår kommunikation externt har huvudsakligen skett via hemsidan, men 
arbete har också gjorts för att utveckla andra former, speciellt för att nå medlemmarna. Ett elek-
troniskt nyhetsbrev gratis för konsumenter, även icke medlemmar, har skapats och utgivningen 
startade under oktober. 9 nummer gavs ut och det har fått en otrolig anslutning, troligen också 
därför att det är gratis. Vid tiden för årsmötet passeras troligen 1000 prenumeranter. 
Detta Snabba KonsumentNyheter är vår helt nya chans att nå allmänheten och detta måste priori-
teras framförallt för att skapa kanalen till ökad kunskapsspridning och ökande inflytande tillsam-
mans och enskilt. För utvecklingen hur detta har påverkat besöksfrekvensen för vår hemsida, se 
bilaga 3.1 under punkt 10 Informationsmaterial. 
 

Våra ambitionerna är högt ställda och behovet av ökande resurser och finansiella intäkter är 
en övergripande och avgörande fråga. Vi har arbetat för att hitta möjligheter till den önskade ut-
vecklingen på denna fråga. Ännu mer kommer att göras 2006 och omfattar även försök till bredd-
ning och ökning av antalet medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. 
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1 MEDLEMMAR 
Organisationen består nu vid årsskiftet av följande 16�organisationer, varav 11 har rätt att välja leda-
mot till styrelsen och 5 organisationer anslutna som stödorganisationer, utan plats i styrelsen:  
 

Centrum för Ekologisk Teknik, CET 
Framtiden i Våra Händer 
Frihet till hälsa 
Förbundet Djurens rätt 
Konsument-Forum 
Kärngårdar 
Miljöförbundet Jordens Vänner 
Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik, SET 
Svenska Vegetariska Föreningen 
Unga Allergiker 
 

Följande organisationer lämnade föreningen under 2005 
Veganföreningen i Sverige 
Biodynamiska Föreningen  
Svenska Demeterförbundet 
 

Följande organisationer ingår som stödorganisationer: 
Ekobanken 
Förbundet Småbrukarna 
JAK Medlemsbank 
KAM, Kommittén för Alternativ Medicin 
Nordiska Sparlån 
 

Ett antal enskilda stödmedlemmar är direktanslutna till föreningen, via Internet anmälda med-
lemmar har ökat. 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmötet hölls den 30 maj 2005 i Solidaritetshusets lokaler. 
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2 STYRELSEN 
5 protokollförda ordinarie styrelsemöten har hållits under verksamhetsperioden: 
2005-01-27 
2005-03-02 
2005-05-10 
2005-10-20 
2005-12-15 
samt konstituerande styrelsemöte 2005-05-30 
 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
 

Ordinarie: 
Bengt Ingerstam    ordförande, AU 
Per Almgren, Konsument-Forum   ledamot, kassör och AU  
Anna-Lisa Stenudd, Svenska Vegetariska Föreningen  ledamot, AU  
Peter Eller, Centrum för Ekologisk Teknik, CET  ledamot 
Karin Gunnarsson Tawat, Förbundet Djurens Rätt  ledamot 
 

Ledamöter från årsmötet 30 maj 
Magnus Hellbom, Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik ledamot 
BirGitta Tornérhielm, Framtiden i Våra Händer  ledamot 
Henrik Sundström, Riksförbundet Hälsofrämjandet  ledamot, sekr och AU 
BirGitta Tornérhielm, Framtiden i Våra Händer  ledamot, AU 
Iréne von Arronet, Frihet till hälsa   ledamot 
 

Ledamöter fram till årsmötet 30 maj 
Ingor Lind, Miljöförbundet Jordens Vänner  ledamot, sekreterare 
Lasse Hellander, Biodynamiska Föreningen  ledamot, AU och vice ordf  
Eva Forsberg, Sthlm. Föreningen f Ekologisk Teknik  ledamot, AU och vice ordf  
Monica Engström, Sv. Veganföreningen   ledamot 
Ewa Björkeson, Riksförbundet Hälsofrämjandet  ledamot 
Kurt Gustavsson, Kärngårdar   ledamot 
Bert Vetterfalk, Sv. Demeterförbundet   ledamot 
Johan Sanne, Framtiden i Våra Händer   ledamot 
 

Suppleanter: 
Magnus Hellbom, Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik till   30 maj 
BirGitta Tornérhielm, Framtiden i Våra Händer  till   30 maj 
Filip Olofsson, Kärngårdar    till   30 maj 
Lisa Bergström, Riksförbundet Hälsofrämjandet  till   30 maj 
Ewa Björkeson, Riksförbundet Hälsofrämjandet  från 30 maj 
Birger Löwenhielm, Centrum för Ekologisk Teknik, CET från 30 maj 
Lars Norberg, Framtiden i Våra Händer   från 30 maj 
Alyssia Rydin, Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik från 30 maj 
 

Bengt Ingerstam har varit föreningens arbetande ordförande och arvoderats enligt tecknat avtal. Ar-
voden har i övrigt inte utgått till styrelsens ledamöter, förutom att Per Almgren, för att sköta bokfö-
ring och administration, enligt avtal erhållit timbaserad lön. 
 

Auktoriserade revisorn Håkan Berggren har varit revisor under året 
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3 KANSLI 
Kanslifunktionerna har till stor del skötts från Hultsfred. I Stockholm har en person arbetat för att i 
första hand arbeta med underhåll och utveckling av vår hemsida, redigera vårt nyhetsbrev samt 
handha kontakterna med allmänheten.. 
 

Föreningen har haft följande anställda, Marie Nahnfeldt, webbansvarig, Per Almgren för bokföring 
och personalfrågor, samt Bengt Ingerstam, arbetande ordförande.  
 

4 FÖRENINGENS EKONOMI 
Jordbruksdepartementet har givit föreningen ett organisationsbidrag på 1.200.000 kronor för 2005, 
varav huvudsakligen för verksamhet inom EU, standardiseringen, utvecklingen av Stockholmskon-
toret samt information om EU-arbetet till allmänhet och medlemmar. 
 
Inför 2006 har Jordbruksdepartementet halverat vårt stöd, varför vi nu arbetar på andra finansie-
ringsmöjligheter. Ökade ansträngningar görs för flera projektbidrag samt kommer ett system för 
stöd från icke medlemmar via autogiro att sättas igång. 
 

Föreningens ekonomi är fortfarande beroende av statligt stöd samt projektmedel, då medlemsantalet 
fortfarande är lågt och organisationsmedlemmarna bidrar med, en i förhållande till föreningens 
verksamhet, obetydlig del. 
 

Vissa aktiviteter igångsattes för en aktivare värvning av enskilda medlemmar. Dels skedde detta 
genom olika erbjudanden utlagda på hemsidan och som resulterat i en ökning av nya medlemmar 
som anmäler sig via Internet. I synnerhet ger detta effekt då någon aktivitet i media rapporterats. 
Medlemsantalet har ökat och ligger en bit över 500. 
 

5 REMISSVAR 
Mängden remisser ökar ständigt och SKIS har inte under 2005 haft möjligheter att besvara alla. 
Viktiga har varit:  
Slutbetänkandet Bilen, Biffen och Bostaden. Hållbara laster – Smartare konsumtion 
Jordbruksverkets förslag till bestämmelser om samexistens (GMO) 
Utrikesdepartementet om förslaget till ny konstitution för EU 
Jordbruksdepartementet om Den Framtida Konsumentpolitiken 
 

Remisserna och SKIS yttranden ligger ute på vår hemsida. 
Lista över ankomna och besvarade remisser finns i   Bilaga nr 1 
 

6 DELTAGANDE I REFERENSGRUPPER, UTREDNINGAR och 
STYRELSER 
 

Jordbruksdepartementet 
Ett antal möten har hållits med konsumentminister Ann-Christin Nykvist och konsumentorganisa-
tionerna för att fånga in konsumentfrågorna och idéerna för den framtida konsumentpolitiken. 
I referensgruppen för EU-frågor har ett antal möten hållits. 
 

Utrikesdepartementet 
WTO – Globaliseringen 
Referensgruppen för WTO förhandlingarna har haft upprepade möten på UD. Vi har vi inte haft re-
surser för att kunna fysiskt närvara på alla möten, men får löpande information 
 

Jordbruksverket 
Ett möte har hållits om samexistensfrågor om GMO-odling. 
 

Nordiska rådets Konsumentutskott 
SKIS har ingått i som under året lades ner. Representant för SKIS har varit Bengt Ingerstam och 
han har under 2005 deltagit. 
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EU:s konsultativa konsumentkommitté, ECCG 
Bengt Ingerstam är suppleant i, som har 4 möten per år i Bryssel. Ordinarie plats innehas av 
Sveriges Konsumentråd. Bengt Ingerstam har inte beretts möjlighet att delta i dessa möten i Bryssel 
i EU:s Konsumentkommitté under 2005. 
 

Livsmedelsverkets referensgrupp för livsmedelsfrågor, som bildades 1996, omfattar 10 ledamöter, 
varav ingår 3 från SKIS : Iréne von Arronet (Frihet till Hälsa), Bengt Ingerstam (Konsument-Forum 
och SKIS), Anna-Lisa Stenudd (Svenska Vegetariska Föreningen)samt Ewa Björkeson 
(Riksförbundet Hälsofrämjandet), en plats är vakant. Fyra möten har hållits under året. 
 

Fiskeriverket 
En referensgrupp har bildats för att bearbeta konsumentfrågorna. Även näringslivet är representerat 
i denna grupp. Bengt Ingerstam deltar för SKIS och har deltagit i ett möte under året. 
 

Svensk fisk 
Svensk Fisk är en organisation som byggts upp av de olika parterna inom fisket och skall verka för 
att föra ut objektiv information och värna om ett uthålligt fiske. Regeringen, som står för en del av 
finansieringen, har tillsatt två ledamöter att delta för konsumentintresset. Bengt Ingerstam har 
suppleantplatsen och Christina Möller är ordinarie konsumentrepresentant.  
 

Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk odling 
Bengt Ingerstam har ingått. Kontakterna sköts via e-post. 
 

SSR, Sveriges Standardiseringsråd 
tidigare SIS Konsumentråd, innehar SKIS en plats, och denna har uppehållits av Per Almgren, som 
deltagit i flertalet möten. 
 

Allmänna Reklamationsnämnden 
Ledamot i Allmänna avdelningen har varit Per Almgren, som deltagit i ett stort antal möten. 
 

För mera detaljer om möten se    Bilaga nr 2 
 

7 ENGAGEMANG MED NÄRINGSLIVET 
 

I Bedömningsnämnden för Kost- och Hälsainformation, BKH, har Bengt Ingerstam varit ledamot 
och representerat allmänintresset och har deltagit ett flertal möten. 
 

Bengt Ingerstam har deltagit som konsumentföreträdare i ett par möten med SIK - Institutet för 
Livsmedel och Bioteknik, där näringslivet träffas om bioteknikfrågorna , och tillsammans diskuterar 
och informerar inom området genteknik. Detta har varit ett uppskattat initiativ för dialog parterna 
emellan.  
 

För mera detaljer om möten se    Bilaga nr 2 
 

8 INTERNATIONELLA SAMARBETEN OCH KONFERENSER 
 

Deltagandet i Consumers Internationals arbetsgrupp för TACD, den Transatlantiska Konsumentdia-
logen har uppehållits av Bengt Ingerstam, som enda representant för Sverige. Ett årligt möte har 
hållits i Washington 16-19 april. 
 

Vi har kallats att delta i möten med EU:s fiskerikommission om den baltiska fiskesituationen. Som 
enda konsumentrepresentant från länderna runt Östersjön har Bengt Ingerstam deltagit i två sådana 
möten under 2005. 
 

Ett Regionalt EU-råd för fiskefrågor och Östersjön har initierats och vi har erbjudits att delta i detta 
och det exekutiva kommittén. Förberedande möten har hållits i Köpenhamn. 
 

I EU Kommissionens årliga 2 dagars möte 9-10 november i Bryssel deltog från SKIS Bengt 
Ingerstam. 
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I den nybildade Europeiska konsumentorganisationen ASECO hölls årsmöte i anslutning till EU-
konferensen.  
 

Samarbetet inom Nordiska Konsumentutskottet har fortsatt och ett möte har hållits i Tallinn i Est-
land i september. 
 

I november inbjöds Bengt Ingerstam än en gång till en asiatisk konsumentkonferens på Taiwan. 
Årets föredrag hade titeln ”From Consumer Protection to Consumer Involvment”. 
 

För ytterligare info om möten se     Bilaga nr 2 
 

9 MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER 
Consumers International 
SKIS är indirekt medlem i Consumers International, via Konsument-Forum. Arbetet följs via ett an-
tal omfattande maillistor, t ex standardisering, livsmedel, handel, globalisering, informationstekno-
logi. 
ASECO, Alliance of Socially and Environmentally Consumer Organisations 
Det nya nätverket heter ASECO, Alliance of Socially and Environmentally Consumer Organi-
sations omfattar i år12 organisationer. En omfattande elektronisk dialog förs och ASECO har nu-
mera en egen hemsida: http://www.aseconet.org/ 
 

10 INFORMATIONSMATERIAL 
SKIS internetsatsning har fortsatt och SKIS har numera en mycket omfattande hemsida, där aktuellt 
material kontinuerligt läggs ut avseende verksamheten, pressmeddelanden och om kampanjerna. 
Nya avsnitt som skapats på hemsidan är Chicken Race och Skampålen. Besöksantalet har snabbt 
ökat, utvecklingen kan ses i     Bilaga nr 3.1 
Avsnitt som lagts ut under 2005 framgår av    Bilaga nr 3.2 
 

Ett gratis elektroniskt nyhetsbrev SKN, Snabba KonsumentNyheter, startades den 14 oktober och 
gavs ut i 9 nummer. Antalet prenumeranter har vuxit snabbt. 
 

11 UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 
Deltagande i externa möten, seminarier och annat 
Deltagandet i olika evenemang har varit mycket omfattande i förhållande till organisationens storlek 
och resurser. Ovan har deltagande omnämnts i olika sammanhang och får därför ses som en sam-
manfattning. En komplett lista i datumordning över alla möten och andra arrangemang som någon 
eller några i styrelsen eller anställda deltagit i bifogas.   Bilaga nr 2 
Pågående projekt 
Under 2004 beviljades föreningen ett mindre bidrag för ett EU-projekt tillsammans med andra orga-
nisationer, utgående på en kartläggning av förhållandena på gym- och träningslokaler. Totalt bidrag 
15.000 kr. Ett antal möten har hållits under året i Bryssel och Rom där undersökningar som gjorts 
bearbetats. SKIS har undersökt 20 gym. 
 

Konsumentverket beviljade ett projektbidrag på 200.000 för projektet Chicken Race, som ska 
offentliggöra olika sätt vi blir lurade på. 
 

Nordiska Rådet beviljade projektstöd för ”Socker-Jakten”, ett projekt med ungdomar, som ska en-
gageras att själva leta upp sockerfällorna. 
Kampanjer 
Några av de mer framträdande kampanjerna under året har varit: 
 

Satsningen på Internet och egen hemsida får ses som en kampanj i sig, innebärande att nå en betyd-
ligt större mängd människor än någonsin medlemstidningar kan göra. Satsningen på hemsidan är ett 
omfattande arbete och målsättningen är att den ska vara uppdaterad med aktuell information. Be-
söksantalet har ökat och ligger på ett genomsnitt av 100 per dag.  
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Margarinkampanjen som startades under 2001 har under året intensifierats och vissa viktiga fram-
gångar har vi haft. Så t ex fick vi genom förhandlingar med Lantmännen, dåvarande Cerealia att 
frångå alla härdade fetter i deras tre stora bagerier. Ett omfattande material har lagts ut på hemsidan. 
En speciell ”svart lista” på hemsidan byggdes upp där namnen på företag och produkterna offentlig-
gjordes. Ytterligare företag hörde av sig och diskussioner pågår med t ex Göteborgs Kex.  
 

Prisjämförelsekampanjen som startades 2004 har fortsatt. Ett omfattande arbete har gjorts med pris-
jämförelser i olika butiker. Omotiverade prisskillnader konstaterades och denna verksamhet fort-
sätter att utvecklas. 
 

Kampanjen ”Genmat – nej tack!” har fortsatt under året och ett par pressmeddelanden har skickats 
ut, speciellt rörande Swedish Meats offentliggörande att man släpper på kravet att hålla produk-
tionen GMO-fri vad foder beträffar efter årsskiftet 2005-2006. 
 

Kampanjen mot bestrålning har förts främst med samarbete med Food Commission i England samt 
andra medlemsorganisationer ingående i ASECO. Det verkar ha gett effekt, tillsammans med andra 
organisationers arbetet, främst i USA och man börjar tappa modet från bestrålningsförespråkarna. 
 

Kampanjen mot en ensidigt prisstyrd konkurrens, som får förödande effekter, drog vi igång 2002 
Debatten har fortsatt om bl. a EMV (de stora kedjorna säljer produkter under sitt eget namn, Egna 
Märkes Varor) och konkurrensfrågorna kommer löpande mer och mer i fokus. Ytterligare debattin-
lägg har gjorts i fackpressen. 
 

12 MASSMEDIA 
Under året utsändes 7 pressmeddelanden till media.   Bilaga nr 4.1 
 

En lista över av oss kända inslag i Radio, TV och övriga media bifogas.  Bilaga nr 4.2 
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13 EKONOMISK REDOVISNING 
Resultaträkning NOT 2005-12-31 2004-12-31 
Nettoomsättning  25 285 95 407 
Övriga rörelseintäkter  1 252 000 1 612 844 
  1 277 285 1 708 251 
Rörelsens kostnader 
Handelsvaror m.m.  -2 960 -400 
Övriga externa kostnader 1 -334 111 -458 800 
Personalkostnader 2 -1 118 082 -1 549 521 
Avskrivningar och nedskrivning av materi-    
ella och immateriella anläggningstillgångar 3, 4 -20 191 -34 065 
  -1 475 345 -2 042 786 
Rörelseresultat  -198 060 -334 535 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från övriga värdepapper och ford- 
ringar som är anläggningstillgångar  0 0 
Övriga ränteintäkter och liknande     
resultatposter  512 26 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -7 518 -21 791 
Resultat efter finansiella poster  -205 065 -356 299 
Årets resultat  -205 056 -356 299 
 

Balansräkning NOT 2005-12-31 2004-12-31 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 4 25 660 45 852 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5, 6 56 710 53 965 
Summa anläggningstillgångar  82 370 99 817 
Omsättningstillgångar 
Varulager m m, råvaror och förnödenheter  122 518 125 478 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  10 493 29 309 
Övriga fordringar  102 603 104 254 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  52 302 48 775
 Summa 165 398 182 337 
 
Kassa och bank  324 210 308 203 
Summa omsättningstillgångar  612 127 616 018 
SUMMA TILLGÅNGAR  694 496 715 835 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Eget kapital vid årets början  -1 033 074 -676 774 
Årets resultat  -205 065 -356 299 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  -1 238 139 -1 033 074 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 7 135 345 205 728 
Förskott från kunder  193 710 0 
Leverantörsskulder  45 899 57 226 
Övriga skulder  566 143 500 556 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 126 884 985 398 
  1 932 635 1 748 908 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  694 496 715 835 
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Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
 

Tilläggsupplysningar 
Värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

Noter 
1 Arvode och kostnadsersättningar 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelses för-
valtning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av såda-
na övriga arbetsuppgifter. Allt annat är uppdrag. 
  2005-01-01 2004-01-01 
  2005-12-31 2004-12-31 
Revisionsuppdrag  11 156 33 293 
 
2 Anställda och personalkostnader 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  1,0 1,0 
Män  1,5 2,5 
Antal anställda  2,5 3,5 
Löner, ersättningar och sociala kostnader 
Löner och andra ersättningar till styrelseledamöter  486 791 555 687 
Löner och andra ersättningar till övriga anställda  236 728 638 069 
Pensionskostnader till styrelseledamöter  23 241 7 124 
Övriga sociala kostnader  215 967 280 125 
Löner till styrelse inkluderar under 2003 upplupen ej uttagen lön för åren 2001, 2002, 2003, 204 
med 742 664 kr och under 2005 har upplupen ej uttagen lön ökat till 848 000 kr. 
 
3 Avskrivningar och nedskrivningar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 20 % 
 

4 Inventarier, varulager och installationer  2005-12-31 2004-12-31 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  103 356 103 356 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -77 695 -57 504
  25 660 45 852 
Årets avskrivningar  20 191 34 065 
 

5 Andra långfristiga värdepappersinnehav  2005-12-31 2004-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Ingående anskaffningsvärde  212 192 209 132 
Inköp  2 745 3 060 
Försäljningar  0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  214 937 212 192 
Ackumulerade nedskrivningar 
Ingående nedskrivningar  -158 227 -158 227 
Återförda nedskrivningar  0 0 
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