Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
för verksamheten
från
årsmötet den 14 mars 2018
till
årsmötet den 15 februari 2019
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
14 mars 2018 – 15 februari 2019.

Årsmöte 14 mars 2018
Den 14 mars hade Mejeritekniskt Forum sitt artonde årsmöte, efter bildandet år 2000. Vi var
28 medlemmar som samlades till gemensam middag på Hotell Tylebäck i Halmstad.
Den formella delen av årsmötet med årsmötesförhandlingar skedde likaledes på Hotell
Tylebäck.
Vid årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
Rapport finns på vår hemsida.

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 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
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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

Beslöts, att omvälja till internrevisor:
Valdes
• Rickard Löfgren för 1 år
• Staffan Ekberg för 1 år
Beslöts, att välja till valberedning och suppleant, för en tid av 1 år (till årsmötet 2019):
Omvaldes
• Thore Bengtsson
• Ola Larsson
• Gina Kylin
Gina Kylin är sammankallande

Styrelsemöten
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 10 sammanträden varav 1 fysiskt möte på
Kemicentrum, Lunds Universitet, då såväl konstituerande möte samt verksamhetsplanen
gjordes. Övriga möten har varit rena 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 2018
Årsavgifterna för 1/1 2018 – 31/12 2018 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär
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Motioner
Inga motioner om föreningens verksamhet hade inlämnats för behandling vid årsmötet.

Studiebesök
Tre studiebesök har organiserats:
1. Studiebesök på Wapnö gård och mejeri i anslutning till årsmötet med 30-talet
deltagare.
2. Studiebesök på Dalsspira Mejeri med 8 deltagare.
3. Studiebesök på Östersunds mejeri och Skärvångens Bymejeri med 8 deltagare.

Föredrag
I samband med årsmötet hölls följande föredrag:
Först ut var Annelie Eklöw som fått stipendium att åka till Australien för att fördjupa
sig i frågan allergener. Hon beskrev för oss att det finns mycket vi måste
göra framöver när det gäller detta. Hennes skriftliga rapport finns här.
Vi kunde i år för första gången dela ut Tetra Paks Pris för Framsteg inom Mejeriteknik
som vi tilldelat Jonas Edén för hans arbete ”Process optimisation for
design of dairy emulsions – effect on foaming properties” vid Lunds
Universitet. Fredrik Innings från Tetra Pak berättade om bakgrunden till
priset och det kan du läsa här. Därefter kunde föreningens ordförande
Bengt Palmqvist överräcka det fina diplomet till Jonas, som dessutom får
20.000 kronor. Jonas berättade sedan i korthet om sitt arbete och sa att de
som önskar få ett exemplar av hans avhandling kontaktar honom på mail.
Vi kunde ifjor med föreningens stipendier skicka en doktorand och tre
sistaårsstudenter vid Livsmedelsteknik, LTH till att delta i Nordisk
Mejeri Kongress. Maria Hedlund berättade om vad hon och de övriga tre
fått ut av sitt deltagande och det var tveklöst väl använda pengar. Hennes
och övriga stipendiaters rapporter finns här.
Efter pausen var programmets fokus branschens behov av utbildad personal. Detta
behov har blivit alltmer akut så därför har LRF Mjölk tillsammans med
representanter för mejeriföreningarna startat ett arbete med att inventera
behoven och komma med förslag till åtgärder. Arbetsgruppen leds av
Helena Lindmark Månsson, LRF Mjölk som berättade om gruppens
arbete för oss.
Jörgen Grauss från Arla Foods ingår i gruppen och har engagerat sig hårt för dessa
frågor. Han berättade om samarbetet med Lernia om utbildningen av
mejerister som de håller i. Den innehåller bland annat
utbildningsmoment som sker på Kold College. Tyvärr har det varit
problem med att fylla kvoten om 18 men Jörgen var ändå optimistisk om
fortsättningen.

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 blir under 2 år
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medlemmar utan att betala årsavgift.
Nyrekryteringen uppgår till 12 stycken.

Hemsidan
Vår nya hemsida har under året fyllts med ett antal rapporter och artiklar samt 280
nyhetsnotiser under 2018. Publiceringen av dessa sker varje fredag klockan 8 varvid mail
sänds till de medlemmar som så önskar samt påminnelse skrivs på vår Facebook-sida.
Webben har under 2017 haft 9.219 (förra året 9.717) sessioner (=besök) och 13.376 (f.å.
14.771) sidvisningar enligt statistikinsamlingen. 64 procent av besöken är svenska, 5 procent
danska och resten är spridda över hela världen. 51 procent av sidvisningarna gäller
nyhetsnotiserna, 3 procent matrikeln och 5 procent information om kommande studiebesök.
Resten av sidvisningarna är spridda över hela webben.
Mejeritekniskt Forums hemsida har alltsedan 2002 varit den viktigaste kanalen för förmedling
av nyheter till föreningens medlemmar. Ansvarig för hemsidan har sedan starten varit Ulf
Borgström och han har dessutom under senare år också verkat som föreningens sekreterare.
Ulf har med ålderns rätt önskat dra sig tillbaka från arbetet med nyheterna då dessa har varit
ett mer eller mindre ständigt pågående arbete. Så länge föreningens medlemmar önskar
kommer han att fortsätta som sekreterare.
En viktig del av Mejeritekniskt Forums uppgift är att tillsammans med de nordiska
systerföreningarna samarbeta för att arrangera Nordisk Mejeri Kongress. Samarbetet sker
inom ramen för Nordiskt Mejeritekniskt Råd och dess sekreteriat som finns i Danmark hos
Mælkeritidende under ledning av Anne-Sofi Christiansen. Vidare har de nordiska
redaktörerna för branschtidningarna på senare år utvecklat samarbetet där Mælkeritidendes
redaktör Lars Winther varit pådrivande.
Med detta som bakgrund har föreningens styrelse önskat pröva en lösning att tillsammans
med Mælkeritidende förse föreningens medlemmar med branschnyheter. Mælkeritidende har
under hösten 2018 sjösatt ett nyhetsbrev som kallas UPDATE och de kommer komplettera
denna tjänst med svenska nyheter, till en början skrivna på danska språket. Mælkeritidende
planerar att inom en nära framtid utkomma med en engelskspråkig version. UPDATE
kommer att mailas till våra medlemmar två gånger i veckan.
Under den närmaste tiden kommer vi sålunda att testa denna modell. Den kommer att
diskuteras på det kommande årsmötet och en medlemsenkät kommer att göras under våren.
De svenska notiserna kommer efter hand att läggas in på vår hemsida som arkiv.

Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejeri Kongress
Planeringen för Nordisk Kongress i Sverige 2020 har pågått för fullt. Flera möten har avhållits
under året, bl.a. har NMR (Nordiskt Mejeritekniskt Råd) haft två möten: den 7 - 9 februari i
Danmark och 17 - 18 september i Sverige.
Programkommittén under ledning av Marie Paulsson har haft sitt första möte i Lund den 19
november.
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Stipendier
Inga stipendier har utdelats under året då inga ansökningar inkommit.

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

Mentorskap
Ingen ansökan har hittills inkommit.

Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen är 195 aktiva, 24 studenter och 11 pensionärer, totalt
230 medlemmar. 21 medlemmar har lämnat föreningen. Medlemsavgiften har
inbringat 123.300 kr.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2018 redovisas i ett separat dokument.
Balansräkningen visar att kapitalet på 820.000 kr är oförändrat. Tillgångarna är 839.000 kr.
Resultatrapporten visar att medlemsavgifterna är lite lägre än för 2017 och dessa inbringade
123.300 kr. Medlemsmöten uppgår till 15.000 kr. Intäkterna var 157.550 kr.
Kostnaderna för föreningen var 174.818 kr. Kostnader för olika medlemsmöten i NMR var
29.862 kr. Kostnaden för årsmötet var 42.544 kr. Administration och hemsidan kostade
100.992 kr.
Tillsammans ger det ett underskott på 17.268 kr.

Information
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,
www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar som har angett epostadress.
2019-01-09
Ulf Borgström
Sekreterare Mejeritekniskt Forum
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