
 

Ansökan om utbetalning - lokalt ledd utveckling 

Slututbetalning

Övergripande

Ansökan du söker slututbetalning för

2016-6579-2 Ansökan om projektstöd - Produktutveckling-marknadsföring Gotländsk fisk 

Uppgifter om stödmottagare

Person eller Organisationsnummer 2620000089 

Namn
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I GOTLANDS 
LÄN

Utdelningsadress Roma Lövsta 10
Postnummer 62254
Postort ROMAKLOSTER
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer 0498-202249
Mobilnummer 0703160401
E-postadress gotland@hushallningssallskapet.se

Kontaktpersoner

Kontaktperson Mats Pettersson

Namn Mats Pettersson
Utdelningsadress Roma Lövsta 10
c/o adress Hushållningssällskapet Gotland
Postnummer 62254
Postort Romakloster
Land Sverige
Telefonnummer 0703160401
Mobilnummer 0703160401
E-postadress mats.pettersson@hushallningssallskapet.se
Ansvarsområde Ekonomi

Kontaktperson Riina Noodapera

Namn Riina Noodapera



Utdelningsadress Roma Lövsta 10
c/o adress Hushållningssällskapet Gotland
Postnummer 62254
Postort Romakloster
Land Sverige
Telefonnummer 0707757630
Mobilnummer 0707757630
E-postadress riina.noodapera@hushallningssallskapet.se
Ansvarsområde Projektledare

Om utbetalningen

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Ja

Informationskrav

Har du som stödmottagare en webbplats?
Svar: Ja 

Ange adressen till webbplatsen
Svar: Hushållningssällskapet har en webplats men den är svårnavigerad https://hushallningssallskapet.se/ 
därför ligger all info om samtliga fiskrelaterade projekt på https://fiskmatgotland.wordpress.com/ 

Har du som stödmottagare under tiden för genomförandet av din investering eller ditt projekt tagit 
fram informations- eller kommunikationsmaterial som innehåller information om någon del av din 
investering eller ditt projekt?
Svar: Ja - Skicka in en tydlig kopia av materialet, antingen som en bilaga i denna ansökan eller via post till 
stödmyndighetens FE-adress. 

OM UTBETALNINGEN

Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej 

Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?
Svar: Inte aktuellt 

Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?
Svar: Inte aktuellt 

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din 
ansökan om utbetalning?
Svar: Nej 

Genomförandet av investeringen eller projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?
Svar: Ja 



Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?
Svar: Nej 

SLUTREDOVISNING

Beskrivande uppgifter

Här ska ni kort och konkret beskriva ert projekt.
Svar: Det småskaliga kustfisket behövde en skjuts framåt genom att hitta nya användbara fiskarter vi kan äta 
mer av enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Det innebär även att minska portionerna och äta oftare 
och ta vara på fisk som  annars inte skulle ätas. Att öka värdet på skräpfisken och fisk med många ben är 
viktigt. Konsumenter kan inte längre bena ur en fisk på tallriken, än mindre tillaga hel fisk. Det behövs nya 
produkter och smaker. Samtidigt behövs produktutveckling och marknadsföring till konsument och 
restaurangled kring de fiskarter och möjligheter som finns.
Tillsammans med restaurangnäringen och fiskarna behövs ett antal aktiviteter genomföras för att få fram 
infomaterial, receptförslag, beskrivningar av de gotländska fiskarterna och även aktiviteter för konsumenter.
En fiskberedningsanläggning var i starten av detta projekt under uppförande i Herrviks hamn som har nyttjats 
till tillskärning och förpackning av olika fiskarter för vidare beredning.
Fiskebåtarna behövde lära sig hur man  skär och paketererar råvaran för att kvaliteten ska vara så god som 
möjligt och förädlingsledet behövde lära sig hur man etiketterar enligt lagar och regler och butikernas 
certifieringssystem.
Marknadsföringsmaterial skall tas fram och ett antal möten med restauranger s.k. speed datings och 
workshops med restauranger har planerats. Genom detta har projektet tänkt få in mer Gotländsk fisk på 
menyerna som idag har saknats.

Varför ville ni genomföra projektet?
Svar: För att kunna hitta fler fiskarter att använda i fiske och vidareförädling och nya konsumentvänliga 
produkter behövde projektet genomföras.
Provfiske, provlagning av olika saker i olika skeden, ta fram infomaterial om vilka fiskarter som finns runt 
Gotland, genomföra aktiviteter med Restauranger och utbildningar för restaurangarbetare o kockar, 
provsmakningar och deltagande i Skördefstivalens Fisktorg skulle leda arbetet framåt.

Var genomfördes projektet?
Svar: Gotlands län

Vad har ni genomfört i projektet?
Svar: Förutom projektledning, administration, styrgrupp, ekonomiredovisning och rekvisitioner har följande 
genomförts i projektet:
Under 2017 och 2018 genomfört provfiske med dels gamla beprövade metoder men även nya fasta 
fiskeredskap lämpade för småskaligt kustfiske för nya arter som i små mängder kan erbjudas restauranger 
som önskar lite udda fisk. Där har sjurygg, simpa, sik, öring och abborre vid sidan av flundra och id, skarpsill 
mm visat sig vara intressanta.
Flera produktutvecklingsaktiviteter har genomförts under 2017 och 2018 med Restauranger och efterföljande 
provsmakningar av bland annat Chaine de Rotisseur Gotlands medlemmar där kockelever från olika 
utbildningar vart med i produktutvecklingen.
Egna tester har genomförts inför Skördefestivalens fisktorg 2017 och 2018 och inför studiebesök 2 ggr (2017 
och 2018) från Estland, där erfarenheter kunnat utbytas.



I projektet har rådgivning inom olika områden köpts in externt och a egen personal i HS.(grafisk utformning 
etiketter, affisch och annat marknadsföringsmaterial)
Under sommaren 2018 togs en affisch om gotländska fiskarter i A2 format fram med glas och ram som 
distribuerades till försäljningsställen, fiskbutiker, rökerier runtom på ön.
Skyltar och foliering till frysboxar som finns i tre olika butiker i projektets slutskede med reklam för Gotländsk 
fisk har tagits fram
Ett omfattande arbete med etiketter har genomförts under hela perioden för att tillfredsställa handelns krav.

Alla aktiviteter och material som är framtaget finns redovisat på projektbloggen fiskmatgotland.wordpress.com

Vilka har genomfört projektet?
Svar: Hushållningssällskapets personal enligt beskrivning av projektets aktörer i samverkan med Gutefisk, 
Gotländska fiskare i samverkan har genomfört projektet. Vissa tjänster har köpts in från Allan Pettersson och 
HS matkonsult Veronica Östling samt från andra externa aktörer.

Vilka mål har ni haft i projektet?
Svar: identifiera 4 potentiella fiskarter från Östersjön (provfiske, provtillagning olika metoder)
Genomföra 2 initiala produktutvecklingsaktiviteter under 2017 
Genomföra 4 workshops med Restauranger för nya sätt att servera Östersjöfisk/använda Östersjöfisk m 
recept, 
Deltaga i 2 Skörfestivaler med utökat Fisktorg
knyta till sig 2 restauranger som vill fortsätta förädla Östersjöfisk
Ta fram utformning på gemensamma etiketter dekaler trycksaker gotländsk fisk
att några restauranger under 2018 skall göra särskilda aktiviteter kring Gotländsk fisk

Vilka resultat har projektet skapat?
Svar: identifiera 4 potentiella fiskarter från Östersjön (provfiske, provtillagning olika metoder) Projektet har 
identifierat simpa, sjurygg, sik, öring, abborre gädda mm som ingått i detta arbete
Genomföra 2 initiala produktutvecklingsaktiviteter under 2017 (inför aktivitet i Herrvik i april och inför 
Skördefestival 2017)
Genomföra 4 workshops med Restauranger för nya sätt att servera Östersjöfisk/använda Östersjöfisk m 
recept, utfallet här blev 2 större aktiviteter med Restaurang Hamnkrogen i Herrvik i april 2017 under två 
dagar med efterföljande provsmak av grupp från Estland och två dagar i mars 2018 med Restaurang 
Rosengården och elever från Lernias kockutbildning med efterföljande provsmak med Chaine de Rotisseur.
Deltaga i 2 Skörfestivaler med utökat Fisktorg
knyta till sig 2 restauranger som vill fortsätta förädla Östersjöfisk (Bistro Torget 2017 och Herrviks Hamnkrog 
2017, båda har ändrat inriktning rsp. sålt verksamheten och Rosengården 2018 som nu ligger ute till 
försäljning) restaurang Lindgården, Bageriet och Smakrike har fortsatt med både flundreryggen och 
skarpsillen, queneller, kroketter mm
Ta fram utformning på gemensamma etiketter dekaler trycksaker gotländsk fisk, en affisch i A2 format med 
ram har distribuerats till olika försäljningsställen samt att reklamskyltar har producerats till frysboxar som 
ställts ut i vissa butiker under 2018
att några restauranger under 2018 skall göra särskilda aktiviteter kring Gotländsk fisk, Rest Lindgården har 
varit föredömligt med att i samband med tryffelfestivalen servera friterad skarpsill och göra två 
specialarrangemang med inslag av dels friterad skarpsill och kroketter av idfärs.
Projektet har följt planen. Arbetet med etiketterna tog fruktansvärt mycket arbete och energi.
Det positiva är ett utvecklat samarbete med Stora COOP i Visby och med Tempo i Stenkyrka och 
Katthammarsvik med dekorerade frysboxar och med produkter i butikernas vanliga fiskdiskar med COOP 
Öster, Torgkassen och Kometen.

Hur har ni förankrat projektet?
Svar: Eftersom detta var en "beställning" från näringen, Gutefisk ek förening till Hushållningssällskapet var 
förankringen redan klar.



Det var enkelt att tillsätta en projektgrupp för genomförandet och ha referenspersoner med i projektet.

Beskriv projektets tänkta målgrupp.
Svar: Målgruppen har varit Gotländska fiskare och lokala restauranger, butiker, förädlare (rökerier etc)

Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?
Svar: Konsumenter och handlare har gynnats av projektet
Inom projektets ramar har avtal slutits med Stora Coop i Visby kring folierad frysbox enbart för Gotländsk fisk 
och fiskprodukter så att konsumenten lättare kan göra aktiva val. Bocar finns även på Tempo Stenkyrka och 
Tempo Katthammarsvik.
Gotländsk flundrerygg och idburgare finns oxå i butikerna Coop Öster, Kometen och Torgkassen.
Påfyllning sköts av Gutefisk.

Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?
Svar: Ja 

Har ni samarbetat med andra i ert projekt?
Svar: Ja 

Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå projektets syfte och mål.
Svar: Restauranger; Herrviks Hamnkrog, Restaurang Rosengården, Östergarns Skolhuscafé, Lernias 
Restaurangutbildning, Chaine De Rotisseur mfl
Butiker COOP Tempo och ICA butiker
Gutefisk ek. förening, Gotländska fiskare i samverkan

När bedömer ni att projektet ger full effekt?
Svar: inom 1 år 

Hur har ni spridit projektets resultat?
Svar: Projektets resultat löpande har redovisats på projektbloggen fiskmatgotland.wordpress.com samt i 
Hushållningssällskapets tidskrift, i lokalpressen och via Facebook samt olika möten som hållits i andra 
sammanhang.
Ett samarbete har skapats med ett projekt "ökad livsmedelsförädling" som ägs av  Gotland Grönt Centrum 
kring fortsatta aktiviteter inom produktutveckling Gotländsk fisk

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?
Svar: Projektets resultat har dels övertagits av Gutefisk ek förening Gotländska fiskare i samverkan som har 
en 5-årig utvecklingsplan för föreningen och dels länkar vi vidare till projekt Ökad Livsmedelsförädling med 
aktiviteter som följer upp projektet.
Den 18 och 19 mars kommer Nils Molinder från Melanders Fisk och inspirerar kring Gotländska fiskarter och 
föreningen kommer gå vidare i egen verksamhet kring workshop avseende utveckling av lokalerna i Herrvik.

Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?
Svar: Att det är bra att projekt efterfrågas från näringen och att man tillsammans kan utformat innehållet och 
genomförandet
Att det finns en viss tröghet i livsmedelshandeln kring tolkning av lagar o regler gällande etiketter och 
innehållet i dessa
Det saknas service för företagen som man kan köpa in för en subventionerad penning idag just kring dessa 
frågor där tolkningen är olika  i butikerna

Har något gått bättre än planerat?
Svar: Att det nu finns ett läge hos handeln där man tävlar mellan olika butiker kring att ha så mycket 
närproducerat som möjligt
vilket lett till att efterfrågan på gotländsk fisk ökat hos butikskedjorna men alla kan inte tillfredsställas utan ett 
visst urval måste kunna göras av leverantören Gutefisk
Att butikerna gärna skriver Gotländsk fisk och extremt närproducerat i sin uppskyltning vilket var mycket 
svårare för några år sedan

Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Svar: Att det finns en viss tröghet i livsmedelshandeln kring tolkning av lagar o regler gällande etiketter och 
innehållet i dessa



Det saknas service för företagen som man kan köpa in för en subventionerad penning idag just kring dessa 
frågor där tolkningen är olika  i butikerna
samt att Jordbruksverket uppmuntrar småskaligt kustnära fiske som inte Havs och vattenmyndigheten går 
tillmötes genom att inte bevilja vissa båtar mindre än 12 meter licenser .....något att tänka på

Hur fortsätter projektets verksamhet efter projektets slut?
Svar: Projektets resultat har dels övertagits av Gutefisk ek förening Gotländska fiskare i samverkan som har 
en 5-årig utvecklingsplan för föreningen och dels länkar vi vidare till projekt Ökad Livsmedelsförädling med 
aktiviteter som följer upp projektet.
Den 18 och 19 mars kommer Nils Molinder från Melanders Fisk och inspirerar kring Gotländska fiskarter och 
föreningen kommer gå vidare i egen verksamhet kring workshop avseende utveckling av lokalerna i Herrvik.
Gutefisk har erhållit medel från Gotlands Läns Fiskareförsäkringsbolag om ett bidrag om 200 000 kr per år i 
fem år för att fortsätta företagsutveckla. Det betyder mycket för föreningen att kunna arbeta med att utveckla 
företaget på betald arbetstid.

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?
Svar: Det behövs produktutvecklings och marknadsföringsaktiviteter ständigt eftersom trender kommer och 
går och rekommendationer för proteinintag likaså.Det gäller att hitta samarbetspartners i krogvärlden som 
man kan etablera mer långsiktiga samarbeten med men det är svårt eftersom krogbranschen är mkt rörligare 
än man tror. En krögare med stort intresse för en viss råvara säljer sin restaurang till någon som helt ändrar 
koncept. Då får man börja från början igen.

Hade projektet genomförts även utan stöd?
Svar: Nej 

Motivera ditt svar.
Svar: Hushållningssällkapet har inte själva de resurser som behövs för att arbeta med utvecklingsprojekt av 
det här slaget utan är beroende av stöd utifrån tex från Leader.

Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?
Svar: I hög grad 

Motivera ditt svar.
Svar: I samband med ett möte under projektet då Gutefisk framtid diskuterades beslutade Gotlands Läns 
Fiskeriförsäkringsbolag att under en 5-årsperiod skjuta till 200 000 kronor årligen för företagsutveckling av 
Gutefisk ek förening. Tack vare beslutet kunde en 5-årsplan för företagsutveckling läggas fram.
Detta möjliggör att verksamheten kan utvecklas och finnas kvar åtminstone under den tiden.

Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera. 
Svar: Ökad kompetens eller lärande,Nya samarbeten eller nätverk,Kortare leverenskedjor av 
livsmedel,Utvecklingen av den lokala landsbygden,Bevarad eller ökad biologisk mångfald 

Uppföljning av ideella resurser

Hade ni med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet.
Svar: Det ideella arbetet har bestått i medverkan på möten, i produktutvecklingsaktiviteter, i 
Skördefestivalens Fisktorg, på workshops, speed-dating etc
Skall räknas ihop
Det vi har deltagarlistor från uppgår till ett värde av totalt 196 020 kronor under 2017 och 2018

Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?
Svar: 196020 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: övriga ideella resurser har ej ingått i projektet



Hur stort blev värdet på ideella resurser, som ingick i projektet?
Svar: 0 

Resultat för sysselsättning och nya företag

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för kvinnor?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: ej aktuellt

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för män?
Svar: 860 

Motivera ditt svar.
Svar: Eftersom Gutefisk ek förening fått företagsstöd för 5 år med 200 000 per år och att flera båtar börjat 
fiska med mindre båtar i området kan man uppskatta att en halvtid utspritt på samtliga som fiskar åt Gutefisk 
kan behållas (fiskarna är män i nuläget)

Hur många nya företag har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Inget nytt företag har skapats
Däremot har ett befintligt kunna utvecklas inom projektet (Gutefisk ek förening Gotländska fiskare i 
samverkan)

Resultat och uppföljning för EU-gemensamma indikatorer

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, kommer 
projektet att bevara?
Svar: 860 

Motivera ditt svar.
Svar: Eftersom Gutefisk ek förening fått företagsstöd för 5 år med 200 000 per år och att flera båtar börjat 
fiska med mindre båtar i området kan man uppskatta att en halvtid utspritt på samtliga som fiskar åt Gutefisk 
kan behållas (fiskarna är män i nuläget)

Kommer projektet att skapa positiva effekter för miljön? Beskriv i så fall hur.
Svar: När fler fiskar och större andel av fisken man fiskat används minskas resursslöseriet och fler delar kan 
ätas istället för att bli biogas
Nya metoder att fiska i kustnära vatten kan bidra till ett mer selektivt fiske och ökad mångfald i fångsten och 
en mer varierad möjlighet för konsumenten att göra bra val

Har projektet lett till att verksamhet i företag diversifierats? Beskriv i så fall hur.
Svar: Gotländska fiskare i samverkan /Gutefisk ek förening har kunnat satsa mer på att vidareförädla sin 
fångst genom att bereda råvaran på olika sätt och göra den mer tillgänglig för konsument. (butik o 
restaurang)
Tester med förädlade produkter har gjort att man nu överväger att bygga till befintlig 
råvaruhanteringsanläggning med en beredningsdel.
Under projektets gång har en förädlingsanläggning tagits i bruk i Närshamn av en medlem i Gutefisk ek 
förening som satsar på sommarbutik och rökeriverksamhet



Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket

Hur många nya produkter har projektet skapat?
Svar: 5 

Motivera ditt svar.
Svar: Antal nya produkter som projektet har skapat
för butiker, grossister och restauranger; nackad skarpsill i 0,5-kilosförpackning för fritering, möjlighet att 
beställa ur ett specialsortiment av vissa andra fiskarter för olika beställda event, temamiddagar etc
för några fiskbutiker har en idpaté sålts under sommaren 2017 och 2018 som har potential även framöver
Några restauranger har gjort event med friterad skarpsill bland annat under Tryffelfestivalen och beställda 
event där även idkroketter testats. Under 2017 fanns pilas av id på bistro torget.
I samarbete med Jordkällaren har produktionen av gotländsk fiskburgare av id fortsatt och samarbete med tre 
butikskedjor på Gotland etablerats för försäljning av dessa.
Nya produkter
1. nackad packad skarpsill
2. beställningssortiment av udda fiskarter, rom etc (simpa, sjurygg, öring, sik, gädda mm)
3. Paté av id
4. Idkroketter på Värdshuset Lindgården till restauranggäster
5. friterad skarpsill med tryffelmajo till restaurangevent
6.Rökt simpa som ett dekorativt inslag på fiskbuféebordet!

Hur många nya tjänster har projektet skapat?
Svar: 1 

Motivera ditt svar.
Svar: Genom avtal med butiker har frysboxar kunnat ställas ut på COOP Stenhuggaren, Tempo Stenkyrka och 
Katthammarsvik med reklam för Gotländsk fisk, och produkter till ordinarie fiskdiskar distribuerats till Coop 
Öster, Kometen, Torgkassen.
Distributionstjänsten sköts av Gutefisk själva.

Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: inte aktuellt i projektet
Men en ny beredningsanläggning i Närshamn har uppförts och tagits i bruk under projektet som omnämns 
under punkten om diversifiering

Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: inte aktuellt i detta projekt

Hur många nya tekniker har projektet infört?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: inte aktuellt i detta projekt

Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Inte aktuellt i detta projekt

Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?
Svar: 4 

Motivera ditt svar.



Svar: Gotländska fiskare i samverkan har etablerat samarbeten med
1. Stora Coop Stenhuggaren och Coop Öster
2. Tempo butiker Stenkyrka och Katthammarsvik
3. ICA butiker Kometen och Torgkassen
4. Restaurang Lindgården kring udda fiskarter (tidigare restaurangsamarbeten har upphört pgav försäljning 
ändrad inriktning mm)

Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 1 

Motivera ditt svar.
Svar: en tidigare använd projektblogg finns och har utvecklats under projektet 
vilket är en guldgruva för dem som är intresserade av gotländska fiskprojekt, recept, etc
fiskmatgotland.wordpress.com 

Hur många nya dagsbesökare har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: inte aktuellt i detta projekt

Hur många av nya besökare är turister?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: inte aktuellt

Hur många nya övernattningar (gästnätter) har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: inte aktuellt

Publicering av projektet

Ange för- och efternamn
Svar: Riina Noodapera 

Ange telefonnummer
Svar: 0707757630 

Ange e-postadress
Svar: riina.noodapera@hushallningssallskapet.se 

Utgifter

Nr Underlagnr Fakturanr Fakturadatum Betaldatum Utgiftstyp Leverantör Beskrivning
Belopp 
(kr) **

1 1 201822 2018-12-11 2018-12-22 Övriga utgifter Allan Pettersson
Konsultuppdrag enl. 
tidsredovisning

19325.00

2 1 201822 2018-12-11 2018-12-22 Övriga utgifter Allan Pettersson Bilersättning ej moms 647.50

3 2 2019-02-28
Utgifter för 
personal

Hushållningssällskape
t egen personal

lönekostnader för Mats P , 
Riina N och Veronica Ö 
sept tom dec 2018

40791.00

4 3 2019-02-28
Indirekta 
kostnader

Hushållningssällskape
t egen personal

indirekta kostnader för 
Mats P, Riina N och 
veronica Ö sept 2018 tom 
dec2018

6118.50

5 4 2563021 2018-10-31 2018-11-13 Övriga utgifter Företagsspecialisten papper till foldrar 119.00



6 5 2447 2018-09-19 2018-10-12 Övriga utgifter Nordea

utlägg av veronica Ö för 
förbrukningsvaror enligt 
kvitton till 
produktutvecklingsaktivite
t

161.35

7 6 18500 2018-12-05 2018-12-11 Övriga utgifter Marking/Mark Ingelse
Konsultuppdrag grafisk 
arbete förpackning 
fiskburgare

5000.00

8 2 2018-12-31
Utgifter för 
personal

Hushållningssällskape
t

resutlägg i projektet Riina 
N enligt reseräkningar

1328.00

9 7 2019-02-28
Utgifter för 
personal

Hushållningssällskape
t egen personal

Internt arbete Mats P, 
Riina N ochVeronica Ö 
2019

17594.00

10 8 2019-02-28
Indirekta 
kostnader

Hushållningssällskape
t

Indirkta kostnader egen 
personal Mats p, Riina N 
och Veronica Ö 2019

2639.00

11 9 1961 2019-01-17 2019-01-22 Övriga utgifter
Gotland Grönt 
Centrum

Annons i 
Skördefestivalbilagan 
Fisktorget

4860.00

** Exklusive moms 

Summa utgifter exklusive moms: 98583.35 kr

Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2018-10-12 och 2019-02-28

Finansiering

Bilagor

Bifogade bilagor

• Annan bilaga: Deltagare_sammanställning_ideell_tid_antal_företag_o_ålder.pdf
• Annan bilaga: Deltagarlistor_ideell_tid_2017.pdf
• Annan bilaga: Deltagarlistor_ideell_tid_2018.pdf
• Annan bilaga: HS_tidskrift_höst_2018.pdf
• Annan bilaga: HS_tidskrift_sommar_2018.pdf
• Annan bilaga: Mats_tid_mm_till_slutrapporten.pdf
• Annan bilaga: Mål_o_indikatorer_underskriven.pdf
• Annan bilaga: Riinas_tidrapporter_mm_till_slutrapporten.pdf
• Annan bilaga: Slutrapport_i_word_bif_1_sept_2019_tom_febr_2019.pdf
• Annan bilaga: 

Urval_inbjudningar_publikationer_recept_affisher_skyltar_mm_som_tagits_fram_i_projektet.pdf
• Annan bilaga: Veronicas_tid_till_slutrapporten.pdf

195204250160


