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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret  

1 april 2014 – 13 februari 2015.  

Årsmöte 1 april 2014 
Den 1 april hade Mejeritekniskt Forum sitt fjortonde årsmöte, efter bildandet år 2000. Vi var 

34 medlemmar och 5 gäster som träffades på Scandic Hotel i Skellefteå. Vid 

årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning. 

Förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. Se vidare föreningens 

hemsida: 

http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/arsmote-2014/ 

 

Styrelse 
Efter förslag från valberedningen beslöts vid årsmötet, att välja nedanstående 

styrelseledamöter och suppleanter. 

 

Beslöts att välja följande styrelseledamöter: 

 för en tid av 1 år (till kommande årsmöte 2015): 

Ordinarie:  

 Lars Moberger (omval) 

 Jan-Olof Ödahl (omval) 

Suppleant: 

 Ulf Borgström (omval)  

http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/arsmote-2014/
http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/arsmote_2014.htm
http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/arsmote_2014.htm
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för en tid av 2 år (till årsmötet 2016): 

 Ordinarie: 
 Ola Larsson (omval) 
 Anna Arnadottir (omval) 
 Pehr-Eric Pehrsson (omval) 
 

Valdes till: 

Ordförande Lars Moberger 

Vice ordförande Anna Arnadottir 

Kassör Pehr-Eric Pehrsson 

Sekreterare Ulf Borgström 

 

Beslöts, att välja till internrevisor: 

 för en tid av 2 år (till årsmötet 2016):  

 Bengt Mårtensson  

 

 för en tid av 1 år (till årsmötet 2015): 

 Nils G Nilsson 

 

Beslöts, att välja till valberedning och suppleant, för en tid av 1år (till årsmötet 2015): 

  

 Ordinarie     

 Bengt Palmqvist 

 Thore Bengtsson 

 Birgitta Sjögren 

Ingen suppleant valdes. 

 

Till sammankallande i valberedningen valdes Bengt Palmqvist. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 10 möten varav 1 fysiskt möte i på SIK i Göteborg då 

verksamhetsplanen gjordes. Övriga möten har varit 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 2014 
Årsavgifterna för 1/1 2014 – 31/12 2014 fastställdes till: 

600 kr för aktiv medlem  

300 kr för pensionär 

Motioner 
Inga motioner om föreningens verksamhet hade inlämnats för behandling vid årsmötet. 
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Studiebesök 
Vid årsmötet gjordes ett studiebesök på Norrmejerier ombyggda ostmejeri i Burträsk, se 

föreningens hemsida 

http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/arsmote-2014/ 

 

Den 1 december genomfördes ett studiebesök på TINE:s nybyggda stormejeri på Jären. 

Tretton deltog i besöket. Rapport finns på föreningens hemsida 

http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/senaste-mote/ 

 

Föredrag 
I samband med årsmötet och studiebesöket hölls flera föredrag. Bland dessa kan nämnas: 

 Frida Gustavsson "Resa till IDF-konferensen World Dairy Summit 2013, Yokohama, 

Japan"  

 Björn Sigbjörn, "Var osten bättre förr?" 

 Martin Ragnar ”Svensk ost kryddad med kulturhistoria” 

 Sören Persson, "Hur kan vi utveckla marknaden för den svenska osten?" 

OH-bilder finns på föreningens hemsida: 

http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/arsmote-2014/ 

 

Efter överenskommelse med professor Marie Paulsson på Lunds Tekniska Högskola/Lunds 

Universitet har en representant från styrelsen, Ulf Borgström, hållit ett föredrag om 

föreningens verksamhet för studenterna vid Dept of Food Technology, Engineering and 

Nutrition, Lund University. 

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 hos Marie Paulsson har blivit medlemmar utan att betala 

årsavgift. 

Nyrekryteringen uppgår till 4 + 8 stycken. 

Hemsidan 
Mest fokus har legat på den veckomässiga uppdateringen av nyheter för branschen. Nyheterna 

har i görligaste mån varit sådant som normalt inte hittas i svenska tidningar. Tillströmningen 

av besökande på hemsidan har ökat kraftigt under de senaste åren med 46 respektive 37 

procent och uppgår på helårsbasis till 32 000. 

Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejeri Kongress 2016 
Arbetet med att organisera Nordisk Mejeri Kongress i Sverige 2016 mötte i början av 2014 

stora svårigheter. Ordföranden fann från arbetet med att arrangera Kongressen att varken 

Arla, Tetra Pak, och Norrmejerier kommer inte lämna garantier för arrangemanget och 

föreningen kan inte riskera så stora pengar.  

Detta besked lämnade ordföranden och kassören att lämna vid Nordiskt Mejeritekniskt Råd i 

Finland i maj. 

Rådet har därför försökt finna en ny form för att arrangera framtida kongressen. Vid mötet i 

http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/arsmote-2014/
http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/senaste-mote/
http://mejeriteknisktforum.org/tidigare-moten/arsmote-2014/


5 
 

Köpenhamn den 11-12 september enades vi om, att försöka etablera en fast och kompetent 

organisation för att arrangera framtida nordiska mejerikongresser. Rådet utsåg en arbetsgrupp 

för att ta fram en lösning baserad på en fast organisation baserad i Danmark.  

Arbetsgruppen lämnade i november sitt förslag till länderna och styrelsen fann, att den nya 

organisationen med finansiering enligt Modell A var bäst, innebärande att MTF, liksom 

övriga nordiska motsvarigheter, tillför ett startkapital om €4000 (totalt €36 000 för alla 

organisationer), vilket ger tillräcklig ekonomisk bas för att arrangera denna typ av kongresser.  

Det fordras likväl mycket arbete att arrangera en kongress i Sverige 2016 och i styrelsen 

enades vi om att vi inte har kraften att gå i land med detta. Besked om styrelsens beslut 

lämnades vid NMR-mötet den 12 januari i Köpenhamn. 

Vid mötet i Köpenhamn enades man om att gå vidare med Modell A. Rådet tar ansvar för 

programtemat och varje land utser en programansvarig som ska ingå i en arbetsgrupp som tar 

fram programmet. Den första nordiska mejerikongressen, som arrangeras enligt den nya 

modellen och nya organisationen, förläggs till Köpenhamn 2017, alltså ingen kongress 2016. 

Sverige kan som arrangör 2020 vila på erfarenheterna som den nya modellen innebär. 

Rådet håller nästa möte den 14 april i Odense. 

Stipendier 
Utdelas fyra stipendier till 

• Boel Dahlberg  

• Kerstin Jürss 

• Inger von Corswant  

• Patrik von Corswant 

för studieresa till Gouda, Nederländerna. Där anordnas en nätverksträff för gårdsystare 

i hela Europa av FACE vilket står för Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy 

Producers European Network.   Beloppet för de fyra är 35600 kronor. 

Stipendiaternas rapport finns på föreningens hemsida. 

Medlemmar 
Antal medlemmar i föreningen är 270, därav 241 aktiva, 8 studenter och 18 

pensionärer. 11 har bett om utträde ur föreningen och 5 stycken har inte betalt efter två 

påminnelser (har tagits bort från matrikeln). Medlemsavgiften har inbringat 148.200 

SEK. 

Ekonomi 
Resultat- och balansräkningen för 2014 redovisas separat. 

Information 
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,  

www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar, som har angett e-

postadress.  

 

2015-01-20 

Ulf Borgström 

Sekreterare Mejeritekniskt Forum 


