Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
för verksamheten
från
årsmötet den 16 mars 2017
till
årsmötet den 14 mars 2018
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
16 mars 2017 – 14 mars 2018.

Årsmöte 16 mars 2017
Den 15 mars hade Mejeritekniskt Forum sitt sjuttonde årsmöte, efter bildandet år 2000. Vi var
46 medlemmar och 3 gäster som samlades till gemensam middag på Best Western Malmö
Arena Hotel.
Den formella delen av årsmötet med årsmötesförhandlingar skedde på Skånemejeriers mejeri i
Malmö under värdskap av Kaj Grenrud och Thore Bengtsson.
Vid årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
Rapport finns på vår hemsida.

Styrelse
Efter förslag från valberedningen beslöts vid årsmötet, att välja nedanstående
styrelseledamöter och suppleanter.
Beslöts att välja följande styrelseledamöter
för en tid av 2 år (till årsmötet 2019)
• Bengt Palmqvist, omval
• Maria Glantz, omval
• Ulf Borgström, omval
• Håkan Andersson, omval
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Valdes till
• Ordförande Bengt Palmqvist
• Vice ordförande Maria Glantz
• Kassör Pehr-Eric Pehrsson
• Sekreterare Ulf Borgström
Övriga styrelsemedlemmar
• Lars Bergman, ordinarie
• Håkan Andersson, suppleant
• Jonas Edén, suppleant
Valda ifjor var:
• Pehr-Eric Pehrsson
• Lars Bergman
• Jonas Edén

Beslöts, att välja till internrevisor:
Valdes
• Rickard Löfgren för 1 år
• Staffan Ekberg för 1 år
Beslöts, att välja till valberedning och suppleant, för en tid av 1år (till årsmötet 2018):
Valdes
• Thore Bengtsson
• Ola Larsson
• Gina Kylin
Thore Bengtsson är sammankallande

Styrelsemöten
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 11 sammanträden varav 1 fysiskt möte på Lunds
Universitet, Kemicentrum då såväl konstituerande möte samt verksamhetsplanen gjordes,
samt ytterligare 2 möten där de styrelsemedlemmar som haft möjlighet deltagit fysiskt i Lund
medan övriga deltagit per telefon. Övriga möten har varit rena telefonmöten.

Räkenskaper och Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är från 1/1 till 31/12. Styrelsen skall varje år upprätta
årsredovisning och räkenskapshandlingar i enlighet med god redovisningssed. I övrigt skall
styrelsen följa internrevisorernas anvisningar för hantering av räkenskaper och
bokföringsmaterial.

Medlemsavgifter för 2017
Årsavgifterna för 1/1 2016 – 31/12 2016 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär
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Motioner
Inga motioner om föreningens verksamhet hade inlämnats för behandling vid årsmötet.

Studiebesök
Två studiebesök har organiserats:
1. Studieresa till Italien (14-16 september), dels för att besöka den stora
kulturtillverkaren Sacco och dels för att besöka SlowFood-mässan i staden Bra. 9
deltagare.
2. Studiebesök på AAK:s anläggning i Karlshamn (4 oktober). 14 deltagare.

Föredrag
I samband med årsmötet genomfördes en mycket uppskattad visning av Malmömejeriet och
en beskrivning av nyligen genomförda investeringar av Kaj Grenrud. Vidare hölls följande
föredrag:
* Stipendiaterna MScEng. i bioteknik Ida-Marie Andersson, PhD student, Lunds
Universitet, berättade om Projekt Rehydrering och Funktionalitet hos
Vassleproteinpulver och MScEng. i bioteknik Kajsa Nilsson, PhD
Student, Lunds Universitet, berättade om Projekt Genomisk selektion
mot icke-koagulerande mjölk
* Armina Nilsson berättade om Skånemejeriers omfattande och målinriktade arbete
med hållbarhet och miljö.
* Senaste nytt från forskningen i Lund redovisades av Marie Paulsson och Maria
Glantz

Medlemsrekrytering
Styrelsens medlemmar har på olika sätt uppmuntrat kolleger att söka medlemskap i vår
förening. Vidare har deltagare i våra arrangemang som inte tidigare är medlemmar fått betala
motsvarande en årsavgift för deltagandet och rekryterats som medlemmar med
deltagaravgiften som en första årsavgift. Stipendiater har uppmanats bli medlemmar som en
del av stipendiet. Studenterna vid Livsmedelsteknik, Lunds Universitet blir under 2 år
medlemmar utan att betala årsavgift.
Nyrekryteringen uppgår till 12 stycken.

Hemsidan
Vår nya hemsida har under året fyllts med ett antal rapporter och artiklar samt 316
nyhetsnotiser under 2017. Publiceringen av dessa sker varje fredag klockan 8 varvid mail
sänds till de medlemmar som så önskar samt påminnelse skrivs på vår Facebook-sida.
Webben har under 2017 haft 9.717 (förra året 10.938) sessioner (=besök) och 14.771
(f.å.18.027) sidvisningar enligt statistikinsamlingen. 73 procent av besöken är svenska, 10
procent danska och resten är spridda över hela världen. 48 procent av sidvisningarna gäller
nyhetsnotiserna, 6 procent matrikeln och 9 procent information om kommande studiebesök.
Resten av sidvisningarna är spridda över hela webben.
Nedgången i besöken kan till dels förklaras färre icke-skandinaviska språkiga besökare en
minskning från 22 procent till 17 procent (troligen beroende på en medveten relativ ökning av
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notiser på svenska).
.

Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejeri Kongress
Den 44:e Nordiska Mejerikongressen har just varit i juni i Köpenhamn med 264 deltagare från
i huvudsak de nordiska länderna. Temat denna gång var Adding Value. Resultatet av enkäten
från deltagarna var positivt: ” Positivt overraskende at næsten alle syntes at niveauet på
programmet var OK.” (utdrag ur protokollet från genomgången av enkäten).
Nordisk Mejeritekniskt Råd har haft 2 möten, ett i Finland och ett i Danmark i anslutning till
den Nordiska Mejerikongressen i Köpenhamn den 7 – 9 juni 2017.
Arbetet med nästa Nordiska Mejerikongress i Sverige 2020 är i full gång. Styrgruppen har
hållit 2 möten, den 15 november 2017 och den 17 januari 2018, båda mötena i Lund. Bland
punkterna som diskuterats och som kommer att framläggas till Rådet kan nämnas plats,
tidpunkt, tema, arbetsfördelning, deltagare i programkommittén, mm.

Stipendier
I februari 2017 tilldelades Maria Hedlund stipendium för att deltaga i årets Nordiska
Mejerikongress. Beloppet uppgår till 9.500 kr.
Vidare tilldelades Annelie Eklöw 28.000 kr för deltagande i The 2nd Food Allergen
Management Symposium” i Sydney 21-24 maj 2017.
Därtill studenter från Livsmedelsteknik, Lunds Universitet: Josefin Sjöberg, Louise
Landin och Matilda Carlsson tillsammans 22.036 kr också för deltagande i den
Nordiska Mejerikongressen.
Totalt uppgår stipendiesumman till 59.500 kr för räkenskapsåret 2017.
Rapporter från stipendiaterna finns på vår hemsida.

Mejeritekniskt Forums Pris för bästa examensarbete
Styrelsen har beslutat att inte dela ut detta i år.

Mentorskap
Ingen ansökan har hittills inkommit.

Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen är 211 aktiva, 11 studenter och 26 pensionärer, totalt
248 medlemmar. 18 medlemmar har lämnat föreningen. Medlemsavgiften har
inbringat 133.806 kr.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2017 redovisas i ett separat dokument.
Balansräkningen visar att kapitalet på 820.000 kr är oförändrat. Tillgångarna är 894.000 kr.
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Resultatrapporten visar att medlemsavgifterna är på samma nivå som 2016 och dessa
inbringar 136.306 kr. Medlemsmöten och annonsintäkter uppgår till 43.000 kr. Intäkterna var
cirka 179.000 kr.
Kostnaderna för föreningen var 214.877 kr. Stipendiekostnaderna redovisas ovan. <kostnader
i samband med möten i NMR och i kongressen var cirka 25.000 kr. Kostnaden för årsmötet
var 34.000 kr. Administration och hemsidan kostade cirka 98.000 kr.
Tillsammans ger det ett underskott på cirka 36.000 kr.

Information
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,
www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar som har angett epostadress.
2018-02-17
Ulf Borgström
Sekreterare Mejeritekniskt Forum
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