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Tillbakablick hösten 2011
Ett händelserikt år går mot sitt slut. Vi på Miljöresurs Linné är nöjda med de projekt vi genomfört och med det stöd vi fått från olika håll, inte
minst från er medlemmar. Låt oss göra en kort
genomgång av 2011 och utsikterna för 2012.

Projekten
Logistikresan är avslutad och slutredovisad. Vi har
nått ett 50-tal kommuner med information om goda
exempel på logistiklösningar och upplägg av inköp och upphandling för att stimulera en hållbar
konsumtion av livsmedel. Miljösmart – våra kurser
riktade till offentliga storhushåll – har haft stor
omfattning även i år. Vi utvecklar nu utbudet och
hoppas på fortsatta framgångar nästa år. Unga
Ekokockar – tävlingen för framtidens matlagare –
hade sin final i Växjö under september i samband
med mässan Mat2011. Uppmärksamheten har varit
omfattande och vi planerar nu för en fortsättning
under 2012. Därutöver har vi arbetat med några
ekoprojekt på Öland, bl.a. för att utveckla Solberga
till ett ekologiskt centrum.
Ekonomin under 2011 har varit tillfredsställande.
Året är ännu inte slut, men vi räknar med ett litet
överskott. Samtidigt är det som vanligt så att vid
den här tiden på året har vi inga andra medel att
disponera under 2012 än de vi förhoppningsvis
kan räkna med från er medlemmar. Som ni förstår
arbetas det frenetiskt med projektansökningar
just nu.

Framtida inriktning
Efter att ha intervjuat ett 15-tal medlemmar under våren har vi kommit fram till att Miljöresurs Linné
främst förknippas med ekologiska livsmedel. Vi tror
att det är viktigt att en organisation bygger vidare på sina styrkor. Vi menar vidare att området
hållbar utveckling är alltför omfattande, vi behöver fokusera. Styrelsen har därför i december tagit följande beslut:

Miljöresurs Linné ska bidra till att konsumtionen av ekologiska livsmedel som procentuell andel av den totala livsmedelskonsumtionen ska nå följande mål inom följande
sektorer till år 2020 inom vårt verksamhetsområde.
- Offentliga storhushåll 75 %
- Privata storhushåll 25 %
- Privat konsumtion 10 %
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Vi gör bedömningen att fokus på ekologiska livsmedel – som är uppföljningsbart – också kommer
att driva konsumtionen av såväl klimatanpassade
som närproducerade livsmedel. Våra projektansökningar inför 2012 bygger på denna tes.
Utöver Miljösmart och Unga Ekokockar – som
nämnts ovan – har vi idéer om att kunna bidra till
att utveckla en livsmedelsstrategi inom ramen
”Handlingsplan för Klimatkommission Kronoberg”.
Vidare söker vi efter en kommun som med engagemang är beredd att vara pilot under namnet:
”Ekokulinarisk kommun – för ett gott liv”. Vi har
också ambitionen att tillsammans med våra systerorganisationer i Sverige åstadkomma en nationell
samordning – geografiskt och kompetensmässigt
– av våra ansträngningar, inom ramen för det angivna målet. Därutöver är vi givetvis öppna för nya
idéer från er.

Sportlovsextra!
Under v 7-10 gör vi åter en specialsatsning och
nyttjar det faktum att kommunala kockar har lättare att genomföra kökskurser under loven. Förtur under vecka 7-8 för våra medlemmar fram till
15 januari och med 10 % rabatt för varje bokad
köksdag - begär offert. Se mer info på vår hemsida.

Nästa årsstämma i april
Boka 12 april! - Kort heldag som vanligt.
En julklapp till Nepal
Vi har under årens lopp sänt vår julklapp till olika
former av välgörenhet istället för ”vanliga
julklappar”. I år sänder vi åter 2000 kr till en av
våra medlemmar, Tuki Nepal. En grundplåt för miljöutbildning för odlare i Jyamrung får därmed en
första grundplåt.
Nyfiken? Läs mer om det (och bli gärna fadder) i
det fina biståndsarbete, som görs i en av våra
”hållbara” medlemmars organisation, nämligen
www.tukinepal.org
Tack för gott samarbete och stöd under 2011. Vi
hoppas på fortsatt stöd 2012 och önskar er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År.
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