Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
för verksamheten
från
årsmötet den 15 mars 2016
till
årsmötet den 16 mars 2017
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
15 mars 2016 – 16 mars 2017.

Årsmöte 15 mars 2016
Den 15 mars hade Mejeritekniskt Forum sitt sextonde årsmöte, efter bildandet år 2000. Vi var
45 medlemmar och 4 gäster som samlades till gemensam middag på Grand Hotel i
Falkenberg.
Den formella delen av årsmötet med årsmötesförhandlingar skedde på det nyöppnade
Arlamejeriet i Falkenberg under värdskap av Owe Jarlö.
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 2 år (till årsmötet 2018)
 Pehr-Eric Pehrsson, omval
 Lars Bergman, nyval
 Jonas Edén, nyval
Valdes till
 Ordförande Bengt Palmqvist
 Kassör Pehr-Eric Pehrsson
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Sekreterare Ulf Borgström

Övriga styrelsemedlemmar
 Maria Glantz, vice ordf.
 Lars Bergman, ordinarie
 Håkan Andersson, suppleant
 Jonas Edén, suppleant
Valda ifjor var:
 Maria Glantz
 Bengt Palmqvist
 Håkan Andersson
 Ulf Borgström
Avgick Lars Moberger och Ola Larsson ur styrelsen.
Beslöts, att välja till internrevisor:
Omvaldes
 Jonas Svensson för 1 år
 Bengt Mårtensson för 1 år
Beslöts, att välja till valberedning och suppleant, för en tid av 1år (till årsmötet 2016):
Valdes
 Thore Bengtsson
 Ola Larsson
 Gina Kylin
Thore Bengtsson är sammankallande

Styrelsemöten
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 12 sammanträden varav 1 fysiskt möte på Lunds
Universitet, Kemicentrum då såväl konstituerande möte samt 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 2016
Årsavgifterna för 1/1 2016 – 31/12 2016 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär

Motioner
Inga motioner om föreningens verksamhet hade inlämnats för behandling vid årsmötet.
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Bästa examensarbete
Tilldelades och överräcktes till Ida-Marie Andersson föreningens diplom för Bästa
examensarbete.

Studiebesök
3 studiebesök har organiserats:
1. Workshop om mjölkens mångfald och mervärden i Lund den 31 oktober 2016 med 26
deltagare. Arrangerat tillsammans med Svenska Dryckesakademien.
2. Studiebesök på Wermlands Mejeri och Grådö Mejeri den 22-23 november med 24
deltagare.
3. Temadag om CIP den 15 november med 10 deltagare.

Föredrag
I samband med årsmötet genomfördes en mycket uppskattad visning av Falkenbergsmejeriet
och en beskrivning av projektet av Owe Jarlö. Vidare hölls följande föredrag:
* Capex investeringar Arla Foods av Bengt Palmqvist
* Elisabet Waak berättar om sin studieresa till USA
* Ida-Marie Andersson berättar om sitt examensarbete som fått föreningens pris

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 vid Livsmedelsteknik, Lunds Universitet har blivit medlemmar
utan att betala årsavgift.
Nyrekryteringen uppgår till 15 stycken.

Hemsidan
Vår nya hemsida har under året fyllts med ett antal rapporter och artiklar samt inte mindre än
356 nyhetsnotiser under 2016. Publiceringen av dessa sker normalt varje fredag klockan 8
varvid mail sänds till de medlemmar som så önskar samt påminnelse skrivs på vår Facebooksida.
Webben har under 2016 haft 10.938 sessioner (=besök) och 18.027 sidvisningar enligt den
nya statistikinsamlingen. 69 procent av besöken är svenska, 9 procent danska och resten är
spridda över hela världen. 42 procent av sidvisningarna gäller nyhetsnotiserna, 4 procent
matrikeln och också 4 procent information om kommande studiebesök. Resten av
sidvisningarna är spridda över hela webben.
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Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejeri Kongress 2017
Nordisk Mejeritekniskt Råd har haft 3 möten (Island, Norge och Finland) för att i huvudsak
diskutera och besluta i frågor rörande den kommande Nordiska Mejerikongressen i
Köpenhamn den 7 – 9 juni 2017.
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Den nya organisationen för att arrangera nordiska mejerikongresser har kommit på plats och
fungerar utmärkt. En närmare beskrivning av organisationen finns på vår hemsida:
http://mejeriteknisktforum.org/verksamhet/nordiskt-samarbete/

Stipendier
Stipendieansökningen för deltagande på konferensen IDF Parallel Symposia 2016 i
Dublin för Ida-Marie Andersson och Kajsa Nilsson godkändes av styrelsen i januari
2016. Beloppet för båda är 15.617 kronor. Reserapporten finns på vår hemsida:
http://mejeriteknisktforum.org/verksamhet/rapporter/
Vinnaren av Bästa Examensarbete, Ida-Marie Andersson, fick stipendium för att delta
i 2016 års årsmöte, 1.050 kr. Totalt uppgår stipendiesumman för räkenskapsåret 2016
till 16.667 kronor.
I februari 2017 tilldelades Maria Hedlund stipendium för att deltaga i årets Nordiska
Mejerikongress. Beloppet uppgår till 10.200 kr.
Vidare tilldelades Annelie Eklöw 28.000 kr för deltagande i The 2nd Food Allergen
Management Symposium” i Sydney 21-24 maj 2017.
Därtill högst 2 studenter från Livsmedelsteknik, Lunds Universitet vardera 10.000 kr
också för deltagande i den Nordiska Mejerikongressen. Totalt uppgår
stipendiesumman till 58.200 kronor för räkenskapsåret 2017.

Mejeritekniskt Forums Pris för bästa examensarbete
Styrelsen har beslutat att inte dela ut detta i år.

Mentorskap
Utdrag från hemsidan:
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
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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 215 aktiva, 23 studenter och 22 pensionärer, totalt
260 medlemmar. 11 medlemmar har lämnat föreningen. Medlemsavgiften har
inbringat 135.000 kr.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2016 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.
2017-02-06
Ulf Borgström
Sekreterare Mejeritekniskt Forum
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