
 

 

 

Gutekorn ek. förening förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga, 

skydda och förvalta ett selekterat ursprungligt sortmaterial av spannmål som härstammar 

från Gotland. Föreningen skall genom avtal med medlemmarna, tillhandahålla sortmaterial, 

handla med spannmål samt bearbeta marknaden under gemensamt namn. Föreningen 

arbetar med utveckling, forskning, nya (nygamla) sorter och nya produkter tillsammans med 

andra aktörer och förser odlarna med intressant sortmaterial samt därmed förenlig 

verksamhet. 

Till medlem kan antas envar som är certifierad ekologisk odlare på Gotland 

samt andra intresserade aktörer som främjar föreningens syften. Ansökan om medlemskap 

skall vara skriftlig och prövas av styrelsen. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av 

Roger Lundberg ordförande 

Curt Niklasson, vice ordförande 

Riina Noodapera sekreterare 

Ledamöter 

Sten Rosvall 

Sussi Redig 

Pontus Bornold 

Liza Vikström 

Firmatecknare Roger Lundberg och Riina Noodapera 

Revisorer 

Frans Brozén och Evert Nyström, suppleant Ebbe Andersson 

Ekonomin har under året skötts av LRF Konsult, Hemse av Per-Rune Lindby. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad 250 kr + moms för företag och 250 kr ink moms för 

privatpersoner. 



Möten under året: 

Styrelsemöte 4/2, 22/2, årsmöte 10/3, styrelsemöte 15/4 (telefon), 20/4, 10/9, 7/12 

Verksamhet 

Under året har Gutekorn lager flyttats från Labans kvarn i Roma till Alva/silo hos Hugo 

Stumle. Detta har medfört ändringar av tillstånd, KRAV certifiering, försäkring etc. Ett 

kontrakt har skrivits med Hugo Stumle.  Föreningens representanter har diskuterat arbetet 

med Ursprungscertifieringen av ”Gåttlandsvaite” med Odd Nygård. Det krävs en nystart 

avseende kvalitetsarbetet med spannmålen/utsädet för att det ska komma ifråga med en 

ansökan till Livsmedelsverket, eftersom föreningen haft problem på vissa sorter med 

sotutbrott. Analyser har tagits av skördade produkter. Detta gör att föreningen behöver 

fokusera på kvalitetsarbete, arbete med nytt utsäde, tillsammans med rådgivare och 

försöksodlingen på Gotland. Det behövs också fler odlare som kan arbeta i föreningens anda. 

Avtal med odlarna skrivs löpande och individuellt. Ingen annonserad fältvandring med Hans 

Larsson genomfördes under året däremot har Sten och Curt tagit emot mindre grupper av 

besökare samt journalister etc. 

Under året har medlemmar i styrelsen och föreningen deltagit i aktiviteter och 

konsumentkontakter, tex Skördefestivalen och marknader/julmarknader, tagit emot 

besökare från Estland, haft utbildning för HS Matkonsulter,  etc 

Hemsida/bloggsida/facebook uppdaterats när det funnits något att rapportera. Medierna 

har varit dåliga på att skriva under året om Gutekorn. 

Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 21 registrerade medlemmar.  

Ekonomisk rapport och revisionsberättelse bifogas. 
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