Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
1 januari 2011 - 31 december 2011

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret
1 januari 2011 – 31 december 2011.

Årsmöte 10 mars 2011
Den 10 mars 2011 hade Mejeritekniskt Forum sitt elfte årsmöte, efter bildandet år 2000.
Årsmötet hölls på Linköpings mejeri, med 13 deltagande medlemmar. Vid
årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning.
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

Styrelse
Efter förslag från valberedningen beslöts vid årsmötet, att välja nedanstående
styrelseledamöter och suppleanter.
Beslöts att välja följande styrelseledamöter och suppleant för en tid av 2 år (till 31 december
2012):
Ordinarie
Suppleant
Robert Svanberg (omval)
Pehr-Eric Pehrsson (nyval)
Staffan Eklöv (omval)
Lars Moberger (omval)

Ingmarie Müller-Uri

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter kvarstår ytterligare 1 år (till 31
december 2011):
Ordinarie
Suppleant
Per-Anders Adolfsson
Thore Bengtsson
Jan-Åke Larsson
Lena Nyberg

Patrik Dahl

Beslöts att, för en tid av 1 år (till 31 december 2011), utse:
Robert Svanberg
Lars Moberger
Thore Bengtsson
Lena Nyberg

till ordförande
till vice ordförande
till kassör
till sekreterare

(omval)
(nyval)
(omval)
(omval)

Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 december 2010) till internrevisorer välja:
Bengt Mårtensson och Nils G Nilsson
Vid årsmötet, 2008 gavs styrelsen i uppdrag att ändra på stadgarna för att ta bort kravet på att
det skall utses en extern (auktoriserad) revisor, vilket gjorts i stadgetexten som godkändes vid
årsmötet 2009.
Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 2 år (till 31 dec. 2012) välja:
Ordinarie
Jonas Svensson
Pelle Karlsson

Suppleant
(omval)
(omval)

Håkan Olofsson (omval)

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter i valberedningen kvarstår ytterligare
1 år (till 31 december 2011):
Ordinarie

Suppleant

Birgitta Sjögren
Bertil Wennberg

Lennart Skoglund

Till sammankallande i valberedningen valdes Jonas Svensson.

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 2011
Årsavgifterna för 1/1 2011 – 31/12 2011 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär
1000 kr för passiv medlem

Årsmötet
Årsmötet den 10 mars 2011 förlades till Arla Foods mejeri i Linköping.
Kvällen innan mötet samlades deltagarna på en lokal restaurang i Linköping för att avnjuta en
god middag.
Efter årsmötet berättade Gunilla Ekström om sin stipendieresa, med besök på apelsinodlingar
i Brasilien. Gunillas presentation samt hennes reserapport finns på MTF:s hemsida.
Vidare presenterade Erik Sandberg från Linköpings Universitet ett intressant föredrag om
logistik i livsmedelsnäringen. Eriks presentation finns på MTF:s hemsida.
Linköpings mejeri skall ha ett stort tack för att vi med kort varsel fick komma på besök. Vi
tackar också för en god lunch och för rundvandringen på mejeriet.
Ett annat program var först inbokat för årsmötet men fick ställas in på grund av för få
anmälningar: Båtresa från Stockholm till Helsingfors den 9 mars, med årsmöte på båten under
utresan. Den 10 mars buss till Arla Foods mejeri i Sibbo / Söderkulla samt Valios
Smältostfabrik i Vanda. Under bussresan skulle finsk mejeriindustri ha presenterats av Juha
Yli-Kovanen. Hemresa med flyg.

Aktivitetsprogram för verksamhetstiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Program i anslutning till årsmötet den 10 mars 2011
Se ovan.

Alnarpsdag den 5 maj 2011
Plats:
Antal deltagare
Kostnad:

Ingenjörshögskolan LTH, Campus Helsingborg
42
Gratis deltagande

Anledningen att Alnarpsdagen hölls i Helsingborg var att den branschgemensamma
utbildningen för mejeriteknik finns här. Branchgemensamma utbildningar var också dagens
första tema.
Tema 1 (förmiddag): Utbildning för Mejeribranschen
Marianne Sand-Wallin informerade om den utbildning som mejeriföretagen i Sverige har satt
samman för att förse företagen med väl utbildad personal. Marianne kompletterades senare av
Yvonne Granfeldt från Campus i Helsingborg, en filial för Lunds Tekniska Högskola. Yvonne
gav oss en bra beskrivning av verksamheten vid Campus och mejeriutbildningen där. Som en
naturlig fortsättning tog Marie ”Pållan” Paulsson över och beskrev forskningen och
högskoleutbildningen i Lund. Bo Femtvik fortsatte med det senaste utbildningserbjudandet
från Tetra Pak: operatörscertifiering, som ett sätt att verifiera kompetensen hos personalen

som kör en processlinje via dess tillverkare. Till sist berättade Dragica Häggquist om Ecolabs
utbildningar i säker kemi – specialdesignat för mejeriernas behov.
Tema 2 (eftermiddag): Arbetsmiljö - Säkra stopp i automatiserade mejeriprocesser
Dagens andra tema handlade om arbetsmiljö och ”säkra stopp”, som är en viktig
arbetsmiljöfråga för mejerierna. Patrik Dahl inledde med att beskriva en allvarlig incident
man haft i Falkenberg. Börje Lax från Arbetsmiljöverket gav sedan en utmärkt presentation
av hur man ser på problemet från deras sida. Klart är att branschen kan göra mer inom detta
område. För att ytterligare betona detta gav Jan Johansson från JNN Consulting en målande
beskrivning av sina erfarenheter från mejeriindustrin och andra industrier. Som sista
föreläsare talade Dragica Häggquist under rubriken ”Riskbedömning och utrustning för
riskminimering vid kemhantering”. Det gav oss nyttiga lärdomar och visade hur Ecolab
arbetat fram lösningar, som minskar risk vid kemikaliehantering i processen.
Under dagen gavs många tillfällen till att träffa kollegor och diskussionens vågor gick
stundtals höga. När dagen var slut så hade föreningens trefaldiga mål uppfyllts om att ge en
god presentation av utbildning inom mejeriindustrin, lyfta ämnet ”Säkra stopp” samt ge
medlemmarna tillfälle att utbyta erfarenheter och ”mingla”. Dokumentation från
Alnarpsdagen finns på MTF:s hemsida.

WEB-seminarium den 9 november 2011
Titel för seminariet var ”Spelar det någon roll vilket fett vi äter”, med föredragshållare Ralf
Sundberg. Ralf är docent och privatpraktiserande kirurg vid Slottsstadens läkarhus i Malmö.
Han har en internationellt välrenommerad forskarkarriär inom transplantationskirurgi bakom
sig, ett område som kan tyckas långt från fettforskning. På cellnivå har det dock mycket
gemensamt med problematiken kring diabetes och hjärt- kärlsjukdom.
Under de senaste åren har Ralf trängt in på djupet i den forskning som ligger bakom våra
kostråd om fettintag. Han är en välkänd profil i fettdebatten.
Ralf är extra aktuell just nu, eftersom han i dagarna gett ut boken ”Forskningsfusket! Så blir
du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”. Där diskuterar Ralf frågorna om nutritionsforskning ur ett naturvetenskapligt, ekonomiskt och samhälleligt perspektiv. I dag vet vi
ganska väl vilka näringsämnen som är viktigast för att människokroppen ska bilda nya friska
celler. Men läran om vårt näringsbehov har allt sedan 1950-talet omgivits av myter som säger
att kolesterol är farligt, att man blir fet av fet mat och att högt blodtryck är en sjukdom. Ytterst
få oberoende forskare orkar och vågar utmana folkhälsomyterna, menar Ralf.
Med utgångspunkt från dagens aktuella debatter om hälsofarliga fetter och kolesterol belyste
Ralf Sundberg hur olika intressen influerar läkares och dietisters vardagsarbete. Enligt Ralf så
är den medicinska forskningen inom kostområdet en tämligen korrupt historia, där större
delen av forskningen finansieras av olika stiftelser som inrättats av multinationella medicinoch livsmedelsbolag. Stora koncerner med ekonomiskt intresse av att en viss typ av mat
beskrivs som nyttig, eller med ett intresse av att så många som möjligt diagnosticeras som
sjuka, så att man kan få en större marknad för sina mediciner. När det gäller de tidigare
handlar det i princip om en kolhydratmaffia bestående av Coca Cola, Unilever, Nestlé,
McDonalds och andra kända koncerner som genom sitt samarbete i institutionen ILSI,

International Life Sciences Institute, fått en enorm inverkan på WHO:s kostriktlinjer och i
förlängningen de nationella kostråden.
Ralf höll sitt föredrag på Skånemejerier i Malmö. På plats fanns en publik på 10 personer.
Runt om i landet hade mejerimänniskor samlats på sina respektive arbetsplatser för att följa
Ralfs föredrag på video.
Föreningens första försök med ett webinar blev uppskattat, visar den enkät som vi
genomförde efteråt. Ralfs power point-presentation finns på MTF:s hemsida - men inte hela
föredraget med ljud, vilket var planen. Tyvärr var det problem med ljudöverföringen, vilket
ska vara åtgärdat till nästa gång ett web-seminarium genomförs.

Nordiskt Mejeritekniskt Råd
Under 2010 genomfördes den 42:a Nordiska Mejerikongressen i Tavastehus i Finland.
Nästa Nordiska Mejerikongress kommer att avhållas i Tromsö 2013, med temat Nordiska
Mejeriprodukter. Nordisk Mejeritekniskt Råd kommer nu att sammanträda regelbundet under
norsk ledning fram till den 43:e kongressen.
Nordiskt Mejeritekniskt Råd hade ett möte under 2011. Det hölls i Falun, där ramarna för
nästa kongress diskuterades. Reglerna för utdelandet av NMP hederspris beslutades också.
Rådet har haft ett möte hittills under januari 2012. Det hölls på Island, utan deltagande från
MTF. Där lades ramarna för den kommande kongressens program fast. Arbetet med
kongressen går vidare och en broschyr för Kongressen är under distribution. Arbetet med
kongressen löper enligt planerna. Nästa möte sker i Danmark i oktober 2012, då det slutliga
programmet ska slås fast och marknadsföringen av kongressen startar på allvar.

Stipendier
Under 2011 fick Mejeritekniskt Forum inte en enda stipendieansökan. Måhända är det de
kärva ekonomiska tiderna som sätter käppar i hjulen eller i alla fall sänker farten vad gäller
idéer och utrymme för att blicka vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna. Styrelsens
tolkning är också, att företagen själva vid behov ordnar studieresor för sin personal. På så sätt
slipper man att redovisa sina erfarenheter offentligt.
Styrelsen hoppas dock att tidigare beviljade och genomförda stipendier skall stimulera
medlemmarna till att pröva för egen del. Stipendiet skall ses som en del av den personliga
kompetensutvecklingen. Stipendiekassans syfte är att främja enskild stipendiat i dennes
yrkesskicklighet och kompetens i sin verksamhet för svensk mejeriindustri.
Föreningen vädjar till medlemmarnas chefer / arbetsledare, att stödja medarbetarnas
ambitioner till vidareutveckling genom att utnyttja denna möjlighet att vidga perspektiven.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har minskat under året. Många medlemmar har inte betalat
medlemsavgiften och föreningen har drygt 30 000 SEK i obetalda medlemsavgifter, vilket
motsvarar 50 fullbetalande medlemmar. Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen fått in
167 400 SEK i medlemsavgifter, vilket motsvarar 279 fullbetalande medlemmar.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2011 redovisas separat.

Information
Föreningens information har i huvudsak getts via föreningens hemsida,
www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar, som har e-postadress.

2012-03-03
Lena Nyberg
Sekreterare Mejeritekniskt Forum

