ulfibor@outlook.com
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mejeritekniskt Forum <webmaster@mejeriteknisktforum.org>
den 17 februari 2018 14:09
ulfibor@outlook.com
Kallelse till Årsmöte i Mejeritekniskt Forum

Årsmötet 2018 – kallelse
Hej Ulf
Du kallas härmed till årsmöte i Mejeritekniskt Forum den 14 mars 2017 klockan 8:00 på Hotel Tylebäck i Halmstad.
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 via direkt kontakt med hotellet för att det fördelaktiga priset ska gälla.
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-2018/
Hela programmet ser du nedan.

Program
Den 13 mars

Eftermiddag

Deltagarna ankommer till hotellet och checkar in

18:30 – 19:00

Samling med drink

19:00 –

Middag

Den 14 mars

8:00 – 9:00

Årsmötesförhandlingar

9:00 – 9:15

Kort Paus

9:15 – 9:30

Stipendiat Annelie Eklöw om allergener

9:30 – 9:45

Utdelning av Tetra Pak-priset med föredrag

[Sida]

9:45 – 10:00

Stipendiaterna Maria Hedlund, m.fl. berättar om
kongressen, vad det upplevt och vad de lärt sig

10:00 – 10:30

Förmiddagsfika

10:30 – 11:30

Utbildningen i Sverige i framtiden. Helena
Lindmark Månsson LRF Mjölk och Lis Korsbjerg
Arla Foods berättar om arbetet med att säkra
kompetensförsörjningen i Sverige. Vidare om
verksamheten inom AEDIL.

11:30 – 12:00

Debatt

12:00 – 12:30

Transport till Wapnö

12:30 – 13:15

Lunch på Wapnö

13:15 – ca 14:15

Inledning av VD Lennart Bengtsson samt
rundvisning

Hotellet
Var och en kontaktar hotellet för bokning. Vårt pris är inklusive frukost 1095 kronor för enkelrum respektive
1495 kronor för dubbelrum. Boka snarast, per telefon eller mail (för att få vårt pris). För mailadress och/eller
telefonnummer, se länk till hotellet ovan.

Kostnad
Medlem betalar 500 kronor, ickemedlem betalar 1100 kronor. Medföljande betalar 450 kronor. Inbetalning
på föreningens bankgiro 5099-8103 vid anmälan. Glöm inte att ange namn.

Anmälan
Anmälan görs som vanligt på föreningens hemsida genom att klicka HÄR. Sista dag för anmälan är den 1
mars 2018.

Dokument


Dagordning/Föredragningslista
 Förvaltningsberättelse
 Balans- och resultaträkning
 Årsbokslut
Välkommen
STYRELSEN
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