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Tid  14 mars 2018 
Plats  Hotel Tylebäck, Halmstad  
Närvarande  28 medlemmar 
  
  § 1  
Årsmötets öppnande  Föreningens ordförande Bengt Palmqvist hälsade de närvarande 

välkomna och förklarade mötet öppnat.   

 
  § 2  
Val av mötesordförande Valdes Bengt Palmqvist till ordförande för årsmötet. 

 
  § 3  
Styrelsens anmälan av 

sekreterare  
Anmäldes att styrelsen utsett Ulf Borgström till sekreterare för 

årsmötet. 

 

 § 4 

Årsmötets behöriga 

utlysande 
Befanns årsmötet vara behörigt utlyst. 

  § 5  
Fastställande av röstlängd  Beslöts, att som röstlängd använda närvarolistan som ifylldes 

under mötet. 

 

  § 6  
Val av två justeringsmän Valdes Gina Kylin och Lennart Skoglund, att jämte ordföranden 

justera protokollet. 

 

  § 7  
Fastställande av dagordning Fastställdes dagordningen 

 
  § 8  
Styrelsens framläggande av 

redovisningshandlingar 
Redogjorde sekreteraren för förvaltningsberättelsen. Föredrog 

vidare kassören redovisningshandlingarna. Föredrog dessutom 

kassören resultatet av den Nordiska Mejerikongressen 2017 

samt arbetet med den kommande Nordiska Mejerikongressen i 

Sverige 2020. 

Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till 

handlingarna. 

 
  § 9  
Föredragning av 

revisionsberättelse 
Förevisades revisionsberättelsen av Pehr-Eric Pehrsson då ingen 

av revisorerna var närvarande.  

Beslöts, att med godkännande, lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna. 

 
  § 10  
Fastställande av resultat- och 

balansräkning för 

verksamhetsåret 2017  

Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning 

till 894 607,29 kronor. 

Beslöts, att överföra årets underskottskott, 35 871,79 kronor 
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i ny räkning. 

Beslöts att med godkännande lägga resultat- och balansräkning 

till handlingarna. 

 
  § 11  
Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen 
Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

16 mars 2017 – 14 mars 2018. 

 

  § 12  
Fastställande av ersättning 

till styrelseledamöter och 

revisorer 

Beslöts att  

• Ordföranden, kassör och sekreterare erhåller 5 000 

kronor 

• Revisorerna erhåller 300 kronor 

Reseersättning tillkommer. 

 
  § 13  
Val av styrelseledamöter 

varav en ordförande, en vice 

ordförande, en kassör, en 

sekreterare samt suppleanter 

Beslöts att välja följande styrelseledamöter 

för en tid av 1 år (till årsmötet 2019): 

• Pehr-Eric Pehrsson, omval 

 

Beslöts att välja följande styrelseledamöter 

för en tid av 2 år (till årsmötet 2020): 

• Lars Bergman, omval 

• Jonas Edén, omval 

 

Valdes till: 

• Ordförande Bengt Palmqvist 

• Vice ordförande Maria Glantz 

• Kassör Pehr-Eric Pehrsson 

• Sekreterare Ulf Borgström 

 

Övriga styrelsemedlemmar: 

• Lars Bergman, ordinarie 

• Håkan Andersson, suppleant 

• Jonas Edén, suppleant 

 
Valda ifjor var: 

• Bengt Palmqvist 

• Maria Glantz 

• Ulf Borgström 

• Håkan Andersson 

 

 
 § 14 

Val av två internrevisorer Omvaldes 

• Rickard Löfgren för 1 år 

• Staffan Ekberg för 1 år 

 

 § 15 

Val av ledamöter till Omvaldes: 



PROTOKOLL vid Årsmöte i Mejeritekniskt Forum   
 

2018-03-14 Ulf Borgström 3 Årsmötesprotokoll_2018.docx 
 

valberedningen varav en 

sammankallande 
• Thore Bengtsson 

• Ola Larsson 

• Gina Kylin  

Gina Kylin är sammankallande 

 

 § 16 

Fastställande av årsavgift 

och eventuell annan avgift 

Beslöt årsmötet på styrelsens förslag att 

• Årsavgifterna skall vara 

o 600 kronor för aktiv medlem 

o 300 kronor för pensionär 

 

 § 17 

Motioner Inga motioner hade inkommit. 

 

 § 18 

Utdelande av årets stipendier Inga stipendieansökningar hade inkommit 

 

 § 19 

Övriga frågor Redovisade sekreteraren planerade studiebesök och andra 

aktiviteter under 2018 - 2019. 

Diskuterade årsmötet valberedningens förslag på att tillsätta en 

kommitté för att inventera möjliga framtida styrelseledamöter. 

Konstaterade årsmötet, på styrelsens förslag, att detta måste ske 

i samband med att föreningens framtida inriktning utreds. 

Föreslog årsmötet att styrelsen och kommittén i sin utredning 

bör söka närmare kontakt med före detta Livsmedelstekniska 

Föreningen. 

 

 § 20 

Årsmötets avslutande Tackade ordföranden de närvarande för ett givande årsmöte och 

förklarade därmed mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet     
  
 
 
Ulf Borgström  
Sekreterare 

  
 
 
 

  
  

   
Justeras 

 

 

 

 

Bengt Palmqvist 

Ordförande 

Justeras 

 

 

 

 

Gina Kylin 

Justeras 

 

 

 

 

Lennart Skoglund 

 

 


