Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
för verksamheten
från
årsmötet den 13 februari 2015
till
årsmötet den 15 mars 2016
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
13 februari 2015 – 15 mars 2015.

Årsmöte 13 februari 2015
Den 13 februari hade Mejeritekniskt Forum sitt femtonde årsmöte, efter bildandet år 2000. Vi
var 28 medlemmar och 7 gäster som träffades på Nordiska Muséet i Stockholm i samband
med Ostfestivalen, där föreningen också deltog med en posters-utställning. Vid
årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

Styrelse
Efter förslag från valberedningen beslöts vid årsmötet, att välja nedanstående
styrelseledamöter och suppleanter.
Beslöts att välja följande styrelseledamöter:
för en tid av 1 år (till nästa års årsmöte)
• Lars Moberger omval
för en tid av 2 år (till årsmötet 2017)
• Bengt Palmqvist nyval
• Maria Glantz Nyval
• Ulf Borgström omval som suppleant
• Håkan Andersson nyval som suppleant
Valdes till
•
•
•

Ordförande Lars Moberger
Vice ordförande Bengt Palmqvist
Kassör Pehr-Eric Pehrsson
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•

Sekreterare Ulf Borgström

Avgick Anna Arnadottir och Jan-Olof Ödahl ur styrelsen.
Beslöts, att välja till internrevisor:
Valdes
• Jonas Svensson för 1 år
Bengt Mårtensson valdes ifjor för 2 år
Beslöts, att välja till valberedning och suppleant, för en tid av 1år (till årsmötet 2016):
Valdes
• Thore Bengtsson
• Birgitta Sjögren
• Gina Kylin
Thore Bengtsson är sammankallande
Ingen suppleant valdes.

Styrelsemöten
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 9 möten varav 1 fysiskt möte i på Chalmers i Göteborg
då verksamhetsplanen gjordes. Övriga möten har varit telefonmöten.

Räkenskaper och Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är från 1/1 till 31/12. Styrelsen skall varje år upprätta
årsredovisning och räkenskapshandlingar i enlighet med god redovisningssed. I övrigt skall
styrelsen följa internrevisorernas anvisningar för hantering av räkenskaper och
bokföringsmaterial.

Medlemsavgifter för 2015
Årsavgifterna för 1/1 2015 – 31/12 2015 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär

Motioner
Inga motioner om föreningens verksamhet hade inlämnats för behandling vid årsmötet.

Studiebesök
3 studiebesök har organiserats:
1. Resa till SlowFood-mässan i italienska Bra och besök kulturtillverkaren Sacco. Tyvärr
kunde detta inte genomföras på grund av alltför svagt intresse
2. Studiebesök på Norrmejeriers nya bitningsanläggning med ca 15 deltagare.
3. Aktuell forskning och utbildning vid Lunds Universitet, med ca 35 deltagare.

Föredrag
I samband med årsmötet hölls följande föredrag:
* Mejeriprodukternas funktion i matlagningen och teorierna bakom med Lasse
Moberger
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* Rapportering från nätverksträff för gårdsystare i hela Europa av FACE (Farmhouse
and Artisan Cheese and Dairy Producers European Network) med
Kerstin Jürss, stipendiat
* Stjärnkocken Fredrik Eriksson intervjuas av Ulf Borgström varvid han lämnade
synpunkter på hur produktutvecklingen bör anpassas till
restaurangnäringens behov.

Medlemsrekrytering
Styrelsens medlemmar har på olika sätt uppmuntrat kolleger att söka medlemskap i vår
förening. Vidare har deltagare i våra arrangemang som inte tidigare är medlemmar fått betala
motsvarande en årsavgift för deltagandet och rekryterats som medlemmar med
deltagaravgiften som en första årsavgift. Stipendiater har uppmanats bli medlemmar som en
del av stipendiet. Studenterna hos Marie Paulsson har blivit medlemmar utan att betala
årsavgift.
Nyrekryteringen uppgår till 11 stycken.

Hemsidan
Vår gamla hemsida var mer en tio år gammal, byggd på Microsoft Frontpage som är helt
omodernt. Säkerheten var dålig och vi blev utsatta för hackers. Underhållet av webben var
krångligt. Webben var heller inte anpassad för läsplattor och smartphones.
Våra funktioner för medlemsregister och deltagande i arrangemang är emellertid fortsatt
användbara och kunde bevaras.
Efter kontakt med Mattias Malmgren, som byggt den ursprungliga webben, för att diskutera
lösningar blev vi eniga att gå över till Wordpress (wp), ett fritt system som är etablerat över
hela världen.
Detta genomfördes under senvintern 2015 och den nya webben kunde sjösättas den 15 mars
2015. Justeringar och anpassningar har gjorts efter hand för att ytterligare förbättra webben.
.
Innehållsmässigt har mest fokus har legat på den veckomässiga uppdateringen av nyheter för
branschen. Nyheterna har i görligaste mån varit sådant som normalt inte hittas i svenska
tidningar. Tillströmningen av besökande på hemsidan har ökat kraftigt, med ca 60 procent,
efter omläggningen. På grund av den nya tekniken måste statistikinsamlingen läggas om och
jämförelserna med föregående år är tills vidare osäkra.

Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejeri Kongress 2016
Utdrag från hemsidan:
Nordiskt Mejeritekniskt Råd bildades 1978. I detta ingår fackföreningar för mejerister och
mejeriingenjörer samt mejeritekniska föreningar i Norden. Rådets främsta uppgift är att
arrangera nordiska mejerikongresser. Nästa kongress äger rum 2017 i Danmark.
Den nya organisationen bakom kommande nordiska mejerikongresser har börjat arbeta.
Mælkeritidenes chefredaktör Anne-Sofi Christiansen beskriver här det nya arbetssättet:
For næsten hundrede år siden begyndte en række nordiske organisationer og
foreninger at samarbejde med det primære formål at planlægge og afholde Nordiske
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Mejerikongresser. Samarbejdet startede i 1920, og siden har der været afholdt i alt 43
mejerikongresser. De seneste årtier har samarbejdet være drevet i regi af Nordisk
Mejeriteknisk Råd (NMR), som den 14. april 2015 underskrev en formel
samarbejdsaftale, og derved tog et væsentlig skridt i forhold til at sikre fundamentet
for, at der også i fremtiden kan afholdes Nordiske Mejerikongresser.
Formaliseret samarbejde
Siden 1970’erne har frekvensen for afholdelse af Nordisk Mejerikongres været hvert
tredje år, og værtsskabet er gået på skift mellem Sverige, Norge, Island, Finland og
Danmark. Konceptet har været, at værtslandet for den næste kongres var besluttet, så
tog det pågældende lands repræsentanter i NMR fat på at organisere arbejdet via
relevante organisationer og foreninger i det pågældende land – i mange tilfælde også i
samarbejde med virksomheder eller brancheorganisationer i landet. En opgave der var
stor og præget af, at de skiftende værtsskaber betød, at man næsten ved hver kongres
starterede mere eller mindre fra bunden.
Tiderne skifter imidlertid, og det er blevet vanskeligere for organisationer og
foreninger at løfte den store opgave – både ressourcemæssigt og økonomisk. Som en
konsekvens af dette besluttede NMR i eftersommeren 2014, at undersøge om
samarbejdet skulle drives i en mere formaliseret form og om der kunne indgås aftale
med et sekretariat om udførelse af de praktiske opgaver omkring kongresserne, uanset
hvilket land de afholdes i. Målet var at sikre maksimal videreførelse af erfaringer samt
kontinuitet i f.eks. hjemmeside, deltagerkontakter osv. osv.
Samarbejdet og samarbejdsaftalen er blevet debatteret på en række møder i NMR
samt i de bagvedliggende foreninger, og NMR kunne på vegne af ni nordiske
organisationer og foreninger den 14/4 2015 underskrive en I/S-aftale, hvis formål det
er, at sikre det ressourcemæssige og økonomiske fundament for afholdelse af nordiske
mejerikongresser – også i fremtiden.
Sekretariat
Samtidig med at I/S-aftalen blev underskrevet, blev der også indgået en
samarbejdsaftale mellem NMR og Mælkeritidende, som betyder, at Mælkeritidende
bliver sekretariat for NMR og dermed varetager den praktiske og eksekverende del af
opgaverne bag de fremtidige mejerikongresser.
Næste kongres
Den proces NMR har været igennem de senest 8-10 måneder betyder, at der ikke som
oprindeligt planlagt vil blive afholdt kongres i 2016. Det betyder også at kongressen,
som tidligere annonceret ikke bliver i Sverige. Kongressen bliver udskudt til afholdelse i
foråret 2017 i København. Den væsentligste årsag til København blev valgt er, at det
har været en målsætning at skabe en god og nem rejselogistik for deltagere fra hele
Norden og evt. fra andre lande, så tiden der skal afsættes til at deltage i kongressen
bliver så effektiv som mulig og unødig rejsetid undgås.
Danmark som værtsland
I forbindelse med valget af Danmark som værtsland overgik præsidentposten i NMR
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fra Sverige til Danmark, hvor Søren Steen Jensen, formand for Foreningen af
mejeriledere og funktionærer overtog hvervet. I Danmark er Danmarks Mejeritekniske
Selskab og Dansk Mejeriingeniør Forening desuden med i NMR og disse tre foreningers
repræsentanter vil sammen med sekretariatet organisere arbejdet frem mod
kongressen i 2017.
Vid NMR:s senaste möte i Sverige, i slutet av november 2015, fastställdes det om den
kommande kongressen:
 Tidpunkten är bestämd till den 8 - 9 juni 2017
 Platsen är Axeltorv i Köpenhamn. Axelborg ligger centralt i Köpenhamn, mitt emot
Tivoli och ett stenkast från Köpenhamns Hovedbanegård. Byggnaden innehåller
förutom konferensfaciliteter branschföreningen Landbrug og Fødevarer, som
Mejeriforeningen i DK nu är en del av.
 Temat är ”Adding Value”
 Programkommittén är utsedd och arbetar med programmet.

Stipendier
Stipendieansökningen för deltagande på konferensen IDF Parallel Symposia 2016 i
Dublin för Ida-Marie Andersson och Kajsa Nilsson godkändes av styrelsen i januari.
Beloppet för båda är 17.200 kronor.

Mejeritekniskt Forums Pris för bästa examensarbete
Styrelsen har beslutat införa Mejeritekniskt Forums Pris för bästa examensarbete.
Utdrag från hemsidan:
Mejeritekniskt Forum belönar årligen studenter som har gjort ett betydande arbete
inom forskning eller industri för den svenska mejeribranschen. Priset delas ut till
studenter som har genomfört ett examensarbete eller projektarbete inom
mejeriområdet under de senaste åren och kan omfatta alltifrån teknologi och teknik till
kvalitet och konsumtion.
Priset delas ut årligen vid föreningens årsmöte och består av ett hedersomnämnande,
en prissumma samt resa till årsmötet med övernattning och middag för studenten.
Pristagaren skall vara svensk medborgare, men kan ha studerat både i Sverige eller
utomlands. Studenter kan inte själva söka priset, utan skall nomineras av
handledare/projektmedlem.
Första pristagare är Ida-Marie Andersson som i april 2015 presenterade sitt
examensarbete i Mejeriteknologi inom civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid
Lunds Universitet. Examensarbetet utfördes i samarbete mellan Institutionen för
Livsmedelsteknik, Lunds Universitet och Skånemejerier AB med titeln ”Development
of Dairy Water-in-Oil-in-Water Emulsions”.

Mentorskap
Utdrag från hemsidan:
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Mejeritekniskt Forum hjälper studerande att komma i kontakt med en mentor i vår
bransch.
Syftet är att studenter genom kontakt med aktiva medlemmar som är verksamma
inom branschen ska kunna få hjälp med att bygga nätverk, förstå vilka kunskaper som
efterfrågas, vilka karriärvägar som kan vara möjliga och få svar på övriga frågor om hur
det är att arbeta och verka inom mejeribranschen. Detta för att studenten ska bli
bättre förberedd att möta arbetslivets krav efter studiernas avslutande.
För mentorn ges möjlighet att få stimulerande diskussioner med unga, ambitiösa
studenter som kanske kan bli framtida arbetskamrater och viktiga kuggar i
utvecklingen av vår bransch. Glädjen av att hjälpa unga människor vidare i livet ska inte
underskattas. Mentorn kommer att dessutom att få en bok om mentorskap som hjälp.
Mejeritekniskt Forum tillfrågar eventuell mentor om intresse. Vidare samordnar
föreningen kontakten mellan adept och mentor och har därefter slutfört sin uppgift.
Det är sedan upp till adept/mentor att genomföra mentorskapet.
Ingen ansökan har hittills inkommit.

Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen är 256 därav 223 aktiva, 10 studenter och 23
pensionärer. 22 har bett om utträde ur föreningen.. Medlemsavgiften har inbringat
141.300 SEK.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2015 redovisas separat.

Information
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,
www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar, som har angett epostadress.
2016-02-??
Ulf Borgström
Sekreterare Mejeritekniskt Forum
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