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Sammanträden
Från och med årsmötet 2017 till och med årsmötet 2018 har 6 protokollförda styrelsemöten
hållits (26/6, 24/7, 26/9, 9/11, 5/3, samt 23/4).

Verksamhet och information
Under verksamhetsåret har föreningen:
 Projektansökningar – i juni lämnade styrelsen in tre ansökningar till Leader Gute.
En av dessa godkändes slutligt av Jordbruksverket i januari 2018. Projektet gäller
att skapa fler tryffelupplevelser och öka kunskapen kring hur andra gör
tryffelupplevelser.
 Arrangerat en Tryffeldoftträff fredagen den 13 oktober på Smakrike krog, Ljugarn.
 Ansvarat för genomförandet av Tryffelmarknaden i samband med Gotlands
Tryffelfestival den 17 november med bl.a. följande inslag:
- Tryffelsökning i Östergravar
- Tryffeldoftning
- Information om hur man använder tryffel i matlagningen samt förvaringstips.
- Marknadsföring av Tryffelföreningen i syfte att värva nya medlemmar.





Genomfört tryffelsökning under Skördefestivalen den 2-3 september.
Genomfört en tryffelresa till Istrien i Kroatien den 7-11 september.
Skickat ut ett nyhetsbrev under hösten 2017 och ett nyhetsbrev under våren 2018
Uppdaterat föreningens hemsida samt i viss utsträckning även lagt ut information
via föreningens facebooksida.
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Arbetat fortsatt kring frågan om att införa en återkommande årlig Tryffelpremiär.
Diskussioner har förts med Tryffelaktörer men inget beslut har tagits i frågan.
Arrangerat en informationsträff kring konceptet Nose Work den 7 april 2018 i
Hemse.
Ordförande har deltagit i GETT möte i Italien under en helg i februari där
rapporter gavs kring tryffelläget i Italien, Slovenien, Frankrike, Tyskland och
Spanien. Information kring detta har getts på styrelsemöte samt kommer att ges på
årsmötet 2018.

Årets tryffelskörd
Tryffelskörden 2017 visade på en stor variation över ön. På södra och mellersta Gotland
var skörden väldigt bra. För en del plockare var skörden 2017 den bästa någonsin. På norra
Gotland var skörden väldigt dålig pga torka under sommaren.
Avkastning tryffelodlingarna
Fler tryffelodlingar finns nu som ger avkastning, men mängden odlad tryffel i relation till
den vilda är fortfarande mikroskopisk.
Marknadsföring av tryffeln har gjorts i olika former av enskilda eller grupper av
medlemmar. Några medlemmar har fått reportage i tidningarna, andra medlemmar har varit
iväg på marknader och marknadsfört resa till Gotland under tryffelsäsongen. Det jobbades
en hel del kring marknadsföring av Tryffelfestivalen. 2017 års Tryffelfestival hade ett
rekordstort deltagare på Tryffelmiddagen och middagen var fullbokad redan en vecka
innan festivalen. Intresset för att delta och handla tryffel var stort under hela
Tryffelfestivalens helg.
Tryffeljakter
Smakrike har fortfarande stort intresse för sina tryffelsafaris och har varit mer eller mindre
fullbokade från sista helgen i september tom mitten av november. Risungs Gård och
Tryffel of Sweden har under hösten haft ett antal tryffeljakter.

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

2017
640
6 000
-3 770
2 870
0
2 870
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2016
0
7 300
-1 847
5 453
0
5 453

BALANSRÄKNING
2017-12-31

2016-1231

Fordringar
Kassa och bank

367
58 356

7 700
48 153

Summa omsättningstillgångar

58 723

55 853

Eget kapital
Årets resultat
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

55 853
2 870
0
0

55 853
0
0
0

Summa skulder o eget kapital

58 723

55 853

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Styrelsen önskar tillträdande styrelsen fortsatt lycka till med att odla, förädla och sälja
gotländsk tryffel samt att sprida och öka intresset för tryffel bland allmänheten.
Gotland 2018-04-08

Susanne Welin-Berger

Britt-Louise Pettersson

Kerstin Lundberg

Kjell Mårtensson
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Anneli Ahlqvist

