Till alla Vänner i KindaMat
Först av allt vill vi tacka alla våra vänner för 2015; Sponsring, deltagande i resor och andra
evenemang, besök i vår matvagn samt alla glada tillrop.
Under det kommande året kommer vi att fortsätta med alla aktiviteter såsom; Guidad
Studieresa på temat mat och matproduktion i kommunen, Föreläsning med mat tema etc.
Våra vänner har alltid förtur vid sådana tillfällen.
Vi kommer också att närvara med våran matvagn på torget varje fredag under
sommarmånaderna. Vi lottar då ut en eller flera matkorgar varje gång. Dit är naturligtvis alla
vänner välkomna för fika och småprat. Projektet KindaMat är nu avslutat och mot bakgrund
av det succéartade resultatet driver vi nu verksamheten vidare i den ideella föreningen
”KindaMat”. Dock utan projektmedel men i stället med egna insatser och stort engagemang.
Föreningens ändamål är:
 Äga, förvalta och utveckla varumärket KindaMat
 Tillsammans marknadsföra bygdens livsmedelsproduktion samt arbeta för mat av
god kvalitet
 Hitta fler försäljningskanaler och stötta nya producenter
 Utgöra ett värdefullt forum för producenter att utväxla idéer och erfarenheter för
ökad lönsamhet
 Anordna föreläsningar och studieresor med koppling till livsmedelsproduktion
 Upprätta kontakten med och vid behov samverka med andra projekt, offentliga
verksamheter eller intresseorganisationer inom livsmedelsområdet
 Driva projekt och ansöka om medel
Du som är producent och har stor nytta av vårt stora nätverk med andra
mathantverkare/livsmedelsproducenter blir medlem för den ringa summan av
800 :-, 300:- är anslutningsavgift och 500:- årsavgift . Vi marknadsför då tillsammans våra
produkter samt att ditt företag får plats på www.kindamat.se med Facebook.
KindaMat behöver också dig som konsument för att fortsätta växa och utvecklas. KindaMat
önskar därför ha dig som vän och stöttande medlem. Som vän betalar du den symboliska
summan av 100:- och deltar automatiskt i ett lotteri med en exklusiv matkorg som första
pris. Vinnande medlem dras en gång om året. Du får också förhands inbjudningar till resor.

För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på bg: 432-6666, glöm inte avsändare.
För information kontakta:
Barbro Bragée (Ordf.): 0494-41017, 070-8605543 eller
Ann-Sofi Johansson : 0494-12488 , 0708-244553

