
PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid 23 oktober 2001  kl 1500

Plats Stadshotellet, Skara

Närvarande 39 medlemmar

§ 1

Årsmötets öppnande Föreningens ordförande, Per-Olof Weréen, hälsade de 
närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2

Val av mötesordförande Valdes Per-Olof Weréen till ordförande för mötet.

§ 3

Anmälan om Anmäldes, att styrelsen utsett Björn Sigbjörn till
sekreterare sekreterare för årsmötet.

§ 4

Årsmötets behöriga Meddelade sekreteraren att årsmöteshandlingar utsänts
utlysande den 21 september, dvs fyra veckor före årsmötet. Befanns

årsmötet vara behörigt utlyst.

§ 5

Fastställande av Beslöts, att som röstlängd använda deltagarlistan.
röstlängd

§ 6

Val av justeringsmän Valdes Ola Lindblad och Erich Colberg att jämte 
ordföranden justera protokollet.  

§ 7

Fastställande Efter vissa tillägg godkändes den utdelade 
av dagordning dagordningen.

 § 8

Verksamhetsberättelse Lennart Holmström föredrog verksamhetsberättelse och
2000-2001 bokslut.

Beslöts, att med godkännande lägga verksamhets-
berättelsen till handlingarna.



§ 9
Revisionsberättelse Lennart Holmström föredrog revisionsberättelsen.

Beslöts, att med godkännande lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Fastställande av Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balans-
resultat - och räkning slutande på 1128281,98 kronor.
balansräkning
2000-2001 Beslöts, att överföra årets överskott, 298721,38 kronor,

i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2000-2001.

§ 12

Ersättning till styrelse Beslöts att kassören erhåller 10000:-
och revisorer; årsarvoden

Beslöts  att sekreteraren erhåller 10000:-

Beslöts  att revisorerna (interna) erhåller 300:- var.

§ 13

Val av styrelse- Beslöts att välja följande styrelseledamöter och 
ledamöter suppleant för en tid av två år:

Ordinarie Suppleant

Birgitta Axelsson (omval) Birgitta Sjögren (omval)
Kaj Grenrud (omval)
Lennart Holmström (omval)
Jonas Svensson (nyval)

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleant
kvarstår ytterligare ett år:

Ordinarie Suppleant

Kenneth Andersson Gunilla Johansson
Gina Kylin
Magnus Larsson
Björn Sigbjörn

Beslöts att, på en tid av ett år, utse:

Jonas Svensson till ordförande
Birgitta Axelsson till vice ordförande
Lennart Holmström till kassör
Björn Sigbjörn till sekreterare



§ 14

Val av revisorer Beslöts, att för en tid av ett år till revisorer välja
Bo Lindén, Deloitte & Touche som auktoriserad revisor 
samt Rolf Olsson och Bengt Mårtensson till internrevisorer.

§ 15

Val av valberedning Beslöts, att till valberedning och suppleanter, för en tid av 
två år, välja:

Ordinarie Suppleant

Erich Colberg (omval) Håkan Olofsson (omval)
Peter Hedin (omval)

Beslöts, att till valberedning, för en tid av ett år, välja:

Ordinarie

Per-Olof Weréen (nyval)
(ersätter Bengt Mårtensson, vald 2000 för två år)

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleant
kvarstår ytterligare ett år:

Ordinarie Suppleant

Bo Hansson Hans Hjelm

Till sammankallande i valberedningen valdes 
Per-Olof Weréen

§ 16

Årsavgift 2001-2002 Beslöts, att årsavgiften för 2001-2002 skall vara 
600:- för aktiva och 300:-  för pensionärer.

§ 17

Motioner Några motioner hade ej inlämnats till årsmötet.

§ 18

Stipendier Följande stipendier har under året delats ut till:
Yvonne Ivansson, Skånemejerier, 10000:-
Lena Nyberg, Skånemejerier, 10000:-

Redogjorde Yvonne Ivansson för hur stipendiet skulle
utnyttjas samt framförde ett tack till föreningen.

§ 19
Årsmöte 2002 Informerades om att planer finns att arrangera nästa

årsmöte i Skåne i v. 43, tisdag/onsdag eller onsdag/torsdag.



§ 20
Program 2001 - 2002 Redogjordes för styrelsens programplaner för 2001-2002:

• Alnarpsdagen i maj
• Mejeriutbildning (uppföljning kongress)
• Nya regler för Functional Foods-produkter
• Studiebesök:- Alexander
• Studiebesök:- Linköping (ny yoghurtdel)
• Studiebesök:- Umeå (nytt ostlager, bitning)
• Studiebesök:- Bollnäs (nytt ysteri, Grevé)
• Studiebesök:- Karlstad (nytt ysteri, Hushåll)
• On-line-analyser - ex. sensorer på gården
• Småskalig ostproduktion: studiebesök Ås
• Hygiendag
• Avlysta mötet från juni 2000 (EU och IDF)

§ 21

Mejerikongressen Redogjorde Björn Sigbjörn för den 39:e Nordiska
Mejerikongressen som avhölls i Malmö 14 - 16 juni 2001.

§ 22

Nya medlemmar Meddelades att 64 nya medlemmar valts in under året.

§ 23

Mælkeritidende Redogjorde Björn Sigbjörn för hur vårt samarbete med
Mælkeritidende fungerar och hur den närmaste framtiden
ter sig. Efterlystes mera artiklar från medlemmarna.

§ 24

Ny ordförande Presenterade sig den nye ordföranden, Jonas Svensson, och
redogjorde för sina visioner. Betonade han vikten av 
föreningen som ett forum för erfarenhetsutbyte. Underströk
Jonas vidare betydelsen av att föreningen engagerar sig i
utbildningsfrågorna.

§ 25

Mötet avslutas Per-Olof Weréen tackade de närvarande för ett givande
årsmöte och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet

Björn Sigbjörn Justeras:

Per-Olof Weréen

Ola Lindblad

Erich Colberg      


