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Från: Mejeritekniskt Forum <webmaster@mejeriteknisktforum.org>
Skickat: den 15 februari 2017 19:06
Till: ulfibor@outlook.com
Ämne: Kallelse till Årsmöte i Mejeritekniskt Forum

Årsmötet 2017 – Kallelse 

Hej Ulf 

Du kallas härmed till årsmöte i Mejeritekniskt Forum den 16 mars 2017 klockan 8:00 på Skånemejeriers mejeri i 
Malmö. 

Dagordning, Förvaltningsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning hittar du på föreningens hemsida, se länken 
nedan, under rubriken Dokument. 

Sista anmälningsdagen är den 1 mars. 

Anmälningarna till vårt kommande årsmöte fortsätter att komma i jämn ström. Du har väl inte glömt att anmäla dig? 

Och har du anmält dig och ska bo på hotell hoppas jag att du har bokat hotellrummet enligt instruktionen på 
hemsidan för att det fördelaktiga priset ska gälla. Hotellbokningen ska göras senast den 15 februari och tiden går 
fort. 

Du som inte ännu anmält dig gör det på vår hemsida där du hittar övrig information om mötet. Här är länken 

http://mejeriteknisktforum.org/kommande-mote/arsmotet-2017/ 

Hela programmet ser nu nedan. 

Program den 15 mars 

Under eftermiddagen samlas vi på hotellet för incheckning, samtal i baren, mm. Kl 19 sätter vi oss till bords för en 
gemensam middag. 

Program den 16 mars 

Tid  Aktivitet 

7:00 – 7:30  Frukost på hotellet samt utcheckning 

7:30 – 8:00  Biltransport till mejeriet 

8:00 – 8:20  Samling och välkomsthälsning av föreningens ordförande 

8:20 – 9:00  Årsmötesförhandlingar 

9:00 – 9:15  Paus 

9:15 – 11:00  
Kort presentation av mejeriet i stort därefter presentation av 
höglagret, kvargproduktion och ny Tetra Top-utrustning följt av 
rundvandring. 
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11:00 – 11:20  Kaffepaus 

11:20 – 11:50  Presentation av stipendiater, stipendiearbete, pris till bästa 
examensarbete. 

11:50 -12:30  Skånemejeriers arbete med hållbarhet och miljö av Armina Nilsson, 
Skånemejerier 

12:30 – 12:45  Senaste nytt från forskningen i Lund med Marie Paulsson och Maria 
Glantz 

12:45 – 13:00  Avslutande diskussion samt avslutning 

13:00 –  Lunch på mejeriet varefter vi skiljs åt 

 

På grund av webmasters sjukdom är Nyheterna uppdaterade först nu. De finns på vår webbs startsida: 

www.mejeriteknisktforum.org 

STYRELSEN 


