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Handlingsplan 2022 
 

Rådet for sund mad er sat i verden for at lykkes med noget, medlemmerne ikke kan på egen 

hånd: At mobilisere alle relevante aktører og indsatser for sund mad og sundere måltider på 

tværs af sektorer, så medlemmerne ved en fælles koordineret indsats kan realisere visionen 

om, at alle spiser sundere.  

 

Med det formål vil Rådet for sund mad samarbejde om, at projekter, idéer og aktører, der 

passer sammen, bliver tænkt sammen til større programmer og længerevarende indsatser. 

Rådet ønsker at sætte dagsorden og skabe opmærksomhed om mad og måltider som en 

afgørende brik i et sundere liv. Dette vil bl.a. ske ved at skabe overblik over de mange 

forskellige indsatser inden for mad, måltider og sundhed og skabe en platform for 

samarbejde. Rådet vil skabe en bevægelse for sund mad og sundere måltider på tværs af 

sektorer, organisationer og virksomheder i Danmark.  

 

I perioden 2022-24 har Rådet for sund mad prioriteret tre strategiske indsatsområder: 

 

➢ Samle indsatserne, dvs. samle aktørerne om større programmer ved at koordinere, 

strategisætte og sammentænke nye og eksisterende indsatser med fokus på mad, 

måltider og sundhed. Det fremmer danskernes madsundhed langt mere effektfuldt og 

ressourceeffektivt. 

 

➢ Sætte befolkningens spisning og madsundhed på dagsordenen i Danmark. Rådet vil 

kvalificere den offentlige samtale om sundere mad, så evidensbaseret viden om sunde 

mad- og måltidsvaner fylder mere i den offentlige samtale om sundhed. Det hjælper 

danskerne til at få evidensbaseret viden om sammenhængen mellem spisning og sund og 

klimavenlig mad. 

 

➢ Dele viden fra medlemmer og andre kilder om sammenhæng mellem mad, måltider og 

sundhed samt skabe overblik over og fremme virkningsfulde indsatser.  

 

 

RÅDETS STYRINGSDOKUMENTER  

I Rådets strategi for 2022-24 er indsatsområder og mål beskrevet.  

 

Nærværende handlingsplan for Rådets for sund mad 2022 beskriver, hvilke aktiviteter 

Rådets sekretariat skal arbejde med i 2022 for at realisere Rådets strategi. Rådets 

medlemsorganisationer spiller også en vigtig rolle i gennemførelse af flere aktiviteter i 2022, 

hvilket er fremhævet i handlingsplanen med [I samarbejde med Rådets medlemmer]. 

Nogle af handlingsplanens aktiviteter findes i det tilhørende driftsbudget for 2022, der viser 

ressourceallokeringen i Rådets sekretariat opgjort i årsværk og økonomiske ressourcer. 
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Mål for 2022 

 

Samle indsatserne 

❖ Øge synligheden af Rådets indsatser blandt medlemmerne og relevante stakeholders 

ved at kommunikere strategisk om alle Rådets igangsatte projekter. 

❖ Finde fælles interesser blandt Rådets medlemmer for at kunne samle indsatser på 

tværs af Rådet. 

❖ Igangsætte 1-3 nye initiativer, der med startkapital fra Rådet kan opnå finansiering 

fra medlemmer, puljer eller fonde. 

❖ Sekretariatet skriver sammen med rådets medlemmer 3-4 fondsansøgninger. 

❖ Alle Rådets medlemmer er i dialog med egne direktioner om samarbejde og 

finansiering af initiativer i Rådet, og rapporterer tilbage til sekretariatet om hvilke 

aktiviteter/dialoger, der er gennemført med direktionerne. [I samarbejde med 

Rådets medlemmer]. 

 

Sætte dagsorden 

❖ Sætte Rådets programmer i spil i den offentlige samtale om mad og måltiders rolle i 

forhold til sundhed ved at relevante medlemmer indgår i 2-3 koordinerede 

kommunikationsindsatser med Rådet som afsender [I samarbejde med Rådets 

medlemmer]. 

❖ Sætte Rådets virksomhed på dagsordenen blandt beslutningstagere og stakeholdere i 

Danmark ved at udvikle og eksekvere 1) en national konference på baggrund af 

projektet Viden om vægtstatus, mad og måltidsvaner, 2) Bælgfrugternes Dag, 3) 

SpissundereSCENEN på Folkemødet i 2022. 

❖ Kommunikere om de kerneudfordringer vi ønsker at finde løsninger på i Rådets tre 

programmer og kommunikere, hvordan Rådet samarbejder om at løse disse Via 

medlemsorganisationernes egne kanaler. 

 

Dele viden 

❖ Gennemføre 2-3 medlemsmøder samt 7-8 netværksarrangementer for at dele viden 

på tværs af Rådets medlemmer og andre relevante aktører. 

❖ Synliggøre hovedpointer fra national konference om vægstatus samt bælgfrugtens 

dag gennem en serie Linkedin-posts, der kan deles af medlemmerne samt 

stakeholders. 

 

Aktiviteter i Rådets sekretariat 

❖ Udvikle en bæredygtig forretningsmodel for Rådets sekretariat, der bl.a. understøtter 

rekruttering af nye medlemsorganisationer allerede i 2022 [I samarbejde med 

Rådets bestyrelse og andre medlemmer]. 

❖ Fremme at alle Rådets medlemmer opfatter sig selv som ambassadører for Rådet for 

sund mad, kommunikerer om Rådet i deres organisation og på deres SoMe-

platforme [I samarbejde med Rådets medlemmer] 

❖ Skabe større synlighed for Rådet blandt Rådets medlemmer, beslutningstagere, stake 

holdere og fonde. 
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1. Rådet samler indsatserne 
Det er et indsatsområde for Rådet for sund mad at samle aktørerne om Rådets programmer 

og facilitere matchmaking mellem aktører, så der skabes forbindelser og en platform for 

samarbejde. Det sker konkret ved, at Rådets medlemmer i strategiperioden 2022-24 

samarbejder om de tre programmer: Danskernes madvaner, Måltider som velfærd og 

Generation Sund. 

 

 

1.1 Projektportefølje 

Rådets sekretariat deltager i 2022 i eksekveringen af konkrete opgaver i Rådets projekter. 

Projektdeltagelse aftales for de enkelte initiativer.  

Sekretariatet medvirker til kommunikation af alle projekter ved brug af Rådets kanaler, og 

sikre at projektejere m.fl. kommunikerer ift. projektbeskrivelser.  

Sekretariatet deltager i opstart af nye projekter, deltager i genstart af projekter med 

manglende fremdrift og har løbende kontakt med projektlederne. For Viden om vægtstatus 

ligger projektledelse i sekretariatet. Sekretariatet er projektleder for SpissundereScenen. 

Effekten er, at Rådets projektportefølje drives effektivt, medlemmer inddrages og 

kommunikation af projekter understøttes, sådan at Rådets projekter bliver synlige for Rådets 

medlemmer og aktører, der er relevante for de respektive projekter.  

 

RÅDETS PROJEKTPORTEFØLJE I 2022   

 

Danskernes madvaner (program) 

Ja tak, lidt mindre  

Frugt og grønt i et sundheds- og klimaperspektiv 

Viden om vægtstatus, mad- og måltidsvaner 

Sunde og klimavenlige hverdagsretter 

 

Generation sund (program) 

Sundere 0-16-årige børn i kommunen - Implementering af vidensbaserede anbefalinger 

Maddag 2022 – Fælles om maden 

Madlegestue 

 

Måltider som velfærd (program) 

Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener  

Øget sundhed og trivsel til mennesker i sårbare situationer – fokus på mad og måltider 

SpissundereSCENEN på Folkemødet 2022 (alle programmer) 
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1.2 Nye projekter 

Rådet for sund mad vil udvikle nye initiativer og projekter under Rådets tre programmer i 

løbet af 2022. Sekretariatet vil facilitere samarbejdet med nye projekter og bidrage til 

formulering af projektbeskrivelser, deltagelse i opstartsmøder, medvirke til inddragelse af 

medlemskredsen og til fundraising af nye projekter.  

 

Der vil forventeligt være 600 tDKK i nye projektmidler til projekter i Rådet i 2022. 

Sekretariatet er i dialog med medlemskredsen for at koordinere, at medlemmerne samles om 

nye indsatser og udarbejder projekt pitch, der godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan 

også forlods beslutte, at nye initiativer skal udvikles i ét af Rådets tre programmer, eller at 

pengene anvendes til allerede igangsatte initiativer. Rådets projektmidler skal bruges som 

startkapital til at igangsætte nye initiativer inden for Rådets programmer. Rådet prioriterer 

at igangsætte større initiativer med fondsfinansiering. Projektpitch for nye initiativer skal 

have en klar plan for, hvordan initiativet finansieres af midler fra de deltagende 

organisationer, puljer eller fonde. 

 

 

1.3 Matchmaking mellem aktører 

Sekretariatet holder løbende møder med Rådets medlemsorganisationer, både bilateralt og 

med de ni medlemskategorigrupper. Hertil kommer møder med eksterne interessenter samt 

potentielle nye medlemmer. 

 

Sekretariatet holder 9 medlemskategorimøder i 2022 for sammen i hver kategori at få viden 

om, hvordan organisationerne arbejder med mad-, måltids- og sundhedsområdet i 2022 og 

undersøge, hvor der er grundlag for samarbejder. Sekretariatet holder 5- 10 bilaterale møder 

med medlemmer, der har behov for dette. Sekretariatet holder op til 5-10 møder med 

potentielle nye medlemmer. Rådets 2-4 årlige medlemsmøder bruges også i arbejdet for at 

samle indsatserne på tværs af Rådet.  

 

1.4 Finansiering og fundraising   

I 2022 udarbejdes en forretnings- og finansieringsplan for Rådet for sund mad for perioden 

2023 og frem. Dette arbejde gennemføres af sekretariatet i samarbejde med Rådets 

bestyrelse. [I samarbejde med Rådets bestyrelse og andre medlemmer] 

Rådets medlemsorganisationer fundraiser i samarbejde med Rådets sekretariat for at opnå 

fondsfinansiering til Rådets programsamarbejder. I 2022 medvirker sekretariatet i 3-4 

fondsansøgninger. [I samarbejde med Rådets medlemmer]  

Programsamarbejdet i Rådet for sund mad skal forankres i medlemsorganisationerne og 

Rådets medlemmer er i dialog med relevante beslutningstagere om Rådets arbejde, herunder 

dialog om samarbejde og finansiering. [I samarbejde med Rådets medlemmer] 

Alle Rådets medlemmer er i 2022 i dialog med egne direktioner, politikere og fonde om 

samarbejde og finansiering af Rådet og af initiativer i Rådet for sund mad. Bestyrelse og 

sekretariat følger op på dette punkt allerede i Q1 2022 for alle medlemsorganisationer.  

[I samarbejde med Rådets medlemmer] 
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2. Rådet sætter dagsorden 
Rådet for sund mad vil i 2022 gennem opmærksomhedsskabende aktiviteter blive kendt 

blandt beslutningstagere for at være en samlende nationale platform, og for at sætte 

danskernes madvaner og madsundhed på dagsordenen. Rådet ønsker at kvalificere den 

offentlige samtale, så evidensbaseret viden om sunde mad- og måltidsvaner fylder mere.  

 

2.1 Kvalificere den offentlige samtale om sundhed 

Rådets sekretariat vil i 2022 i samarbejde med projektejere og andre deltagere i Rådets 

projekter deltage i kommunikationsaktiviteter, der skal sætte Rådets programmer i spil i den 

offentlige samtale om mad og måltiders rolle i forhold til sundhed. [I samarbejde med 

Rådets medlemmer] 

Sekretariatet vil understøtte, at alle Rådets projekter eksekverer den interne og eksterne 

kommunikation, der er aftalt i de godkendte projektbeskrivelser. Formålet er at bruge viden 

og resultater fra Rådets programmer og projekter til at sætte fokus på mad og måltider som 

del af en forebyggende og sundhedsfremmende indsats. [I samarbejde med Rådets 

medlemmer] 

Alle Rådets medlemsorganisationer kommunikerer i 2022 om deres deltagelse i Rådet og de 

initiativer, de deltager i. Bestyrelse og sekretariat følger op på dette punkt allerede i Q1 2022 

for alle medlemsorganisationer. [I samarbejde med Rådets medlemmer] 

 

2.2  Opmærksomhedsskabende aktiviteter  

I 2022 vil Rådet gennemføre større opmærksomhedsskabende aktiviteter, der skal sætte 

Rådets virksomhed på dagsordenen blandt beslutningstagere og stake holdere i Danmark. 

Det er et mål at øge synligheden for Rådet for sund mad og Rådets dagsordener. Rådets 

opmærksomhedsskabende aktiviteter er midlet.  

[I samarbejde med Rådets medlemmer]: 

 

Der afholdes en konference med afsæt i projektet Viden om vægtstatus, mad og måltidsvaner 

i 2022. Formålet med konferencen er at sætte fokus på Rådets Generation Sund programmet 

og sætte sund mad på dagsordenen i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse for børn og 

unge. Alternativt kan konferencen sætte fokus på programmet Danskernes Madvaner og 

sætte danskernes kostmønstre og efterlevelse af udvalgte kostråd på dagsordenen. 

 

Rådet for sund mad udvikler og afholder Bælgfrugternes Dag i 2022. Formålet er her at 

understøtte De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima og særligt kostrådet om at 

spise flere bælgfrugter. Rådet udvikler en fælles ramme for en national kampagne, sådan at 

alle deltagende aktører kan udfylde denne i forhold til egne målgrupper.  

 

Rådet for sund mad udvikler SpissundereSCENEN som den fælles fødevarescene på 

Folkemødet i 2022.  
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2.3 Rådets programmer 

Sekretariatet vil i 2022 [I samarbejde med Rådets medlemmer] styrke 

kommunikationen om Rådets tre programmer, så det bliver tydeligt, hvad Rådet ønsker at 

opnå med vores indsatser og samarbejde. Med udgangspunkt i et eller flere programmer vil 

vi sætte problemstillinger og Rådets løsningsforslag på den offentlige dagsorden. Det gør vi 

ved at kommunikere om de samfundsmæssige udfordringer, som vi vil løse med vores 

programmer og bakker det op med markante nøgletal, som vi har fra vores rapport Viden om 

vægtstatus, mad- og måltidsvaner. Vi vil udgive holdningsbaserede indlæg i medierne med 

programdeltagerne som afsendere og indhold til sociale medier, fx LinkedIn 

 

3. Rådet deler viden  
Rådet for sund mad samler og deler viden, skaber et overblik over nationale indsatser og kan 

udarbejde udredninger og rådgive fx medlemmer eller regeringen inden for Rådets område. 

 

3.1 Samle og dele viden 

Sekretariatet vedligeholder centrale områder i Rådets online vidensoverblik 

www.raadetforsundmad/viden som del af sekretariatets webredaktion. 

 

Viden om mad, måltider og sundhed deles gennem: 

- kommunikationsaktiviteter på vores kanaler (hjemmeside, nyhedsbreve, LinkedIn mm) 

- medlemsmøder 

- facilitering af Rådets netværk (Netværk for kritisk tænkning, netværk for Mad og Læring 

samt netværket Mad & Børn. 

 

 

  

http://www.raadetforsundmad/viden
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4 Aktiviteter i Rådets sekretariat  
Sekretariatet står for udvikling og drift af Rådet for sund mad som en attraktiv 

samarbejdsplatform. Sekretariatet betjener bestyrelsen, har kontakt med medlemmerne og 

koordinerer Rådets kommunikation.  

 

Sekretariatet medvirker til udvikling af programmer og projekter og koordinerer fælles 

aktiviteter, ligesom sekretariatet selv kan gennemføre ressourcesatte projekter. Når 

sekretariatet eksekverer projekter, ressourcesættes det i Rådets årsbudget. Sekretariatet kan 

også eksekvere projekter ved at ansætte projektmedarbejdere, der finansieres af det konkrete 

projekt. 

 

4.1 Udvikling af Rådet som samarbejdsplatform 

2022 er det første år i Rådets anden strategiperiode. Sekretariatet vil i 2022 arbejde med at 

udvikle og drifte Rådet som beskrevet i strategien. 

 

Det vil derudover være en større og vigtig opgave for Rådets bestyrelse og sekretariat i løbet 

af 2022 at udvikle en bæredygtig forretningsmodel for Rådets sekretariat. [I samarbejde 

med Rådets bestyrelse og andre medlemmer] 

 

 

4.2 Forankring af Rådet hos medlemsorganisationerne 

Rådet for sund mad skal forankres i alle medlemsorganisationer, og Rådets medlemmer skal 

prioritere og aktivt arbejde for at eksekvere Rådets mission om, at ”Vi mobiliserer alle 

kræfter om en national indsats for sund mad og sundere måltider”. Sekretariatet vil i 2022 

understøtte, at Rådets medlemmer kommer fra en opfattelse af, at Rådet for sund mad ”er 

sekretariatet” til, at det er alle medlemsorganisationerne hver især og i samarbejde, der 

udgør Rådet for sund mad. I første strategiperiode har der været et stort uforløst potentiale, 

hvor Rådets sekretariat med relativt få ressourcer ikke har kunnet skabe den sammen 

gennemslagskraft som hvis alle medlemsorganisationerne i højere grad ser sig som 

repræsentanter for Rådet og tager initiativer og kommunikerer på vegne af Rådet. 

[I samarbejde med Rådets medlemmer] 

 

Sekretariatet arbejdet med denne opgave helt overordnet ved at udvikle og drive Rådet som 

en samarbejdsplatform og gennem alle sekretariatets opgaver inden for Rådets 3 

indsatsområder: samle indsatserne, sætte dagsorden, og dele viden. 

 

I handlingsplanen er det i 2022 også præciseret under punkterne: 

1.3 Matchmaking mellem aktører: sekretariatet mødes med medlemskategorierne og 

medlemmer bilateralt, hvor sekretariatet vil have en samtale med alle medlemmer om deres 

aktive deltagelse. 

  

2.2 Opmærksomhedsskabende aktiviteter: sekretariatet planlægger og afholder et topmøde 

for Rådets medlemmer. Formålet er at forankre Rådet for sund mad hos 

medlemsorganisationernes ledelser ved at samles om et emne under ét af Rådets 

programmer.  
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4.3 Større synlighed for Rådet 

I 2022 er det en prioritet at gøre Rådet for sund mad mere synlig i forhold til Rådets 

medlemmer, beslutningstagere, stakeholdere og fonde og samtidig skrue op for Rådets 

kommunikationen. Rådet skal lykkes med et samlet narrativ omkring madsundhed, og 

hvordan Rådet i tre programmer samler indsatsen for, at alle spisere sundere. Derudover 

skal Rådets opmærksomhedsskabende aktiviteter bidrage til større synlighed for Rådet og 

Rådets dagsordener. 

[I samarbejde med Rådets medlemmer] 

 

Sekretariatet vil i 2022 helt overordnet arbejde for større synlighed gennem alle 

sekretariatets opgaver inden for Rådets tre indsatsområder: samle indsatserne, sætte 

dagsorden og dele viden. 

 

Sekretariatet vil ligeledes sikre, at resultater af Rådets projekter kommunikeres. 

Derudover vil sekretariatet eksekvere Rådets kommunikationsstrategi og bl.a. styrke Rådets 

B2B kommunikation ved at bruge Rådets hjemmeside (opdateres løbende), nyhedsbreve 

(hver måned) og LinkedIn profil (ugentligt) aktivt. 

 

I handlingsplanen er det i 2022 også præciseret under 2.2 Opmærksomhedsskabede 

aktiviteter:  

- Sekretariatet afholder en konference med afsæt i projektet Viden om vægtstatus, mad og 

måltidsvaner. 

- Sekretariatet medvirker til, at Rådet for sund mad udvikler og afholder Bælgfrugternes 

dag i 2022. 

- Sekretariatet medvirker til at udvikle SpissundereSCENEN som den fælles fødevarescene 

på Folkemødet i 2022. 

 

4.4 Rådets hjemmeside  

I 2022 vil sekretariatet vedligeholde og løbende opdatere Rådets hjemmeside. 

 

4.5 Projektguide og kommunikationsstrategi 

På baggrund af den justerede strategi samt erfaringer fra Rådets arbejde i 2019-21 vil 

sekretariatet i 2022 opdatere Rådets projektguide og understøtte, at projektsamarbejdet i 

Rådet sker efter projektguiden og kommunikationsstrategien.  

 

Rådets projektguide tilpasses og sekretariatet understøtter, sådan at alle deltagere i Rådets 

projekter bidrager substantielt eller alternativt får mulighed for at følge projekterne på 

afstand. 

 

4.6 Medlemsmøder og arrangementer for Rådets medlemmer under 

punkt 3.1 

 

4.7 Rådets netværk er medtaget under punkt 3.1 
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5 Rådets budget 2022 
Rådets budget 2022 er vist på nedenstående side. Budgettet indeholder bedste estimater for 

ressourceforbruget i Rådets sekretariat i timer og tDKK ex moms. 

 

Timer 

Opgavemængden i Rådets sekretariat er forsøgt balancerer i 2022, hvor sekretariatet tæller 

to årsværk. 

 

 

Økonomi 

Budgetudkastet viser et budget der er underfinansieret med 25 tDKK, beregnet på baggrund 

af kontingentindtægter fra 27 medlemsorganisationer og med overførsel af ubrugte projekt- 

og driftsmidler fra 2021 på 177 tDKK.   
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Budget for Rådet for sund mad 1. januar 2022 til 31. december 2022 
[Alle budgettal er angivet i tDKK ex moms]

Budget 2022 Rådet for sund mad konto Sekr. tid Sekr.tid 2022 Rådet2022 Rådet2021

[nr.] [mellemregning] 2ÅV [timer] 2ÅV [tDKK] 3ÅV    [tDKK]

DRIFT 1000

Sekretariatets lønudgifter (3 ÅV) 1100 1240 1670

Samlet ATP 9 9

Sekretariatets husleje 1200 165 144

Indskud ved kontraktindgåelse 1201 0 0

Flytteomkostninger (flyttefolk + 1 mdr. husleje jan19) 1202 0 0

IKT (drift) 1300 mobil, software, pc, AV 25 25

Kontorhold 1400 7 7

Hosting af hjemmeside, domæne licenser mv. 1500 10 10

Kassebeholdning (ikke budgetterede midler) 1600 0 10

Regnskab og revision (ét regnskab + af FVSTmidler) 1700 100 30 30

Telefoni 1800 18 18

Bogholder/kasseklade 1900 75 12 12

Forsikring 1950 20 20

Del Sum 175 1536 1955

BASISAKTIVITETER 2000

Kommunikation 2100

Klippekort til webbureau 2101 indkøb 0 50

Foto 2102 50 5 40

kontorlinie 2103 indkøb 10 10

Mediebureau abonnement på måltidsklip 2104 0 60 60

Nyhedsbrev 2105 96 0 0

Del Sum 146 75 160

INTERNE AKTIVITETER 3000

Præsentationsmaterialer 3100 0 30

Aktiviteter fra årsplan 2022 3200

Strategi- og handlingsplan 2022-24 0 0 30

Matchmaking mellem aktører (incl. 4 medlemsmøder) 200

Fundraising 300

Kvalificere den offentlige samtale om sundhed 80

Opmærksomhedsskabende aktiviteter 300 50 50

Kommunikation af Rådets programmer 100 0

Samle og dele viden, herunder netværk 160

Skabe overblik over indsatser 80

Rådgivning (reaktiv opgave, skal ressourcesættet ved aktivitet) 0 0

Udvikling af Rådet som samarbejdsplatform

Rådets hjemmeside (webredaktion) 135

Ikke planlagte aktiviteter i sekretariatet som ønsker fra medlemmer 150

Projekt portefølje (sekretariatsdeltagelse)

Projektansættelse Viden om vægtstatus, mad og måltidsvaner 0

Viden om vægtstatus, mad og måltidsvaner 70

Ja tak, lidt mindre 20

Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener 20

Frugt- og grønt i et sundheds- og klimaperspektiv 20

Øget sundhed og trivsel til mennesker i sårbare situationer 40

Sundere 0-16 årige børn i kommunen 20

Data-SUND-EUD 0

Sideløbende projekter 100

Administration 3300

abonnementer 3301 e-conomic, MS365 mm 30 30

rejser 3302 30 30

repræsentation 3303 12 12

kurser/arrangementer 3304 for sekr. fastansatte 100 45 45

Parkering 3305 6 6

Projektadmin 3400 status,kontrakt,økonomi 200

Ledelsesinfo 3500 100

Danløn gebyr 3606

Del sum 2195 173 233

ANDEN MØDEVIRKSOMHED 4000

Medlemsmøder-, morgenmads-, ERFA møder 4100 under matchmaking 93 100

Formandskab 4200 20

Bestyrelse 4300 300 5 5

DEL SUM 320 98 105

SUM TOTAL 2836 1882 2453

3 Årsværk ~ 3 x 1924 timer [3 x 1418 timer effek tiv= 4.254 timer] norm pct. af effek tiv tid 100

INDTÆGTER RÅDET 2022  (12 MDR.) [tDKK ex moms]

Kontingentindtægter med 27 medlemsorganisationer  1.380

Driftsmidler,  bevilling fra FVST 2022 i alt 300

Ubrugte driftsmidler fra 2021 (overføres) estimat pr. jan. 2022 177

SUM 1.857

Budget 2022 1882

BALLANCE -25
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SPIS SUNDERE DK 

Rådet for sund mad 

 

Opdateret 28. marts 2022 

 

Slagtehusgade 11, 1. sal 

1715 København 

 

Telefon:  +45 28 77 41 00 

CVR:  DK-34 77 11 62 

 

info@raadetforsundmad.dk 

raadetforsundmad.dk 

mailto:info@raadetforsundmad.dk
http://www.raadetforsundmad.dk/

