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Ulf Borgström

Från: Ulf Borgström <ulf.borgstrom@ulfibor.se>
Skickat: den 7 mars 2014 13:22
Till: ulf.borgstrom@ulfibor.se
Ämne: KALLELSE till Mejeritekniskt Forum Årsmöte 2014

Kan du inte läsa detta mail gå till vår hemsida: 

http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/kommande_mote.htm  

Årsmöte 2014 

Årsmötet äger rum 1-2 april 2014 i Skellefteå och på mejeriet i Burträsk. Efter 
årsmötesförhandlingarna den 1 april blir temat den 2 april i Burträsk ost. Det blir 
både rapportering av våra stipendiater, studiebesök på det ombyggda 
Burträskmejeriet och intressanta ostföredrag. 

Vi samlas den 1 april på Scandic i Skellefteå  

Program  

1 april  På Scandic 
17:00 – 
18:00 

  

Årsmöte följt av föredrag av stipendiat Frida 
Gustavsson från Institutionen för 
Livsmedelsteknik, Lunds Universitet som berättar 
om sin och Maria Glantz stipendieresa till Japan. 
Deras rapport finns här. 

Ca 19:30   Middag på hotellet 
      

2 april   I Burträsk 
08:00-08:30   Buss/Bil-transfer till Burträsk 
08:30-10:00   Studiebesök i det ombyggda mejeriet 

10:00 - 
10:15 

  Kaffepaus 

10:15 - 
10:45   

Ulf Greve, Norrmejerier, svarar på våra frågor 
om byggnationen på mejeriet samt planerna 
inför framtiden 

10:45 - 
11:15 

  Mejeriprofilen Björn Sigbjörn delar med sig att 
sitt stora kunnande om svenska ostar. 

11:15 - 
11:45 

  

Docent Martin Ragnar, författare till boken 
Svenskt Ostkultur, funderar kring hur ge svensk 
ost ett mervärde genom att krydda med 
kulturhistoria och vidareutveckla mot framtiden 

11:45 - 
12:15 

  

Sören Persson är Livsmedelsstrateg på LRF. Han 
var projektledare för framtagandet av LRFs 
livsmedelsstrategi. Rubriken på hans föredrag 
är: Hur kan vi utveckla marknaden för den 
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svenska osten 
12:15 - 
12:45 

  

Kerstin och Claes Jürss, framgångsrika 
gårdsmejerister och mejerilärare, kommer att ge 
sin syn på vad gårdsmejerierna kan tillföra 
svensk hårdost och hur det skulle kunna 
vitalisera den svenska ostbranschen.1 

12:45 – 
13:30   Lunch på mejeriet 

13:30 – 
14:00   Avslutande diskussion 

14:00 – 
14:30   Transfer tillbaka till Skellefteå  

  
  

1 Paulina Rytkönen har tyvärr fått förhinder och 
programpunkten har därför blivit ändrad. 

Flygförbindelser SAS 

 1 april Från Stockholm Arlanda 14:40 ank Skellefteå 15:50. 18 km till hotellet  
 2 april Från Skellefteå 16:20 ank Stockholm 17:25. 

Hotell 

Var och en bokar rum på hotellet. Det är billigare att göra det direkt på hotellets 
hemsida. Ola Larsson har reserverat rum åt oss på Scandic, men reservera ändå i 
god tid.  

Anmälan 

Anmälan görs på sedvanligt sätt på webben.  

Middag och lunch är gratis för medlemmar. Övriga betalar in 600 kronor på 
föreningens bankgiro 5099-8103. Märk betalningen med Årsmöte 2014 Anmälan görs 
senast 10 mars 2014 och här  

Dokument 

Årsmötesdokumenten återfinns här: 

 Dagordning 
 Förvaltningsberättelse 
 Ekonomisk redovisning 

Välkommen 

Styrelsen 

 


