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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret  

15 februari 2019 – 18 mars 2020.  

Årsmöte 15 februari 2019 
Den 15 februari hade Mejeritekniskt Forum sitt nittonde årsmöte, efter bildandet år 2000. Vi 

var 30 medlemmar och 3 medföljande som kvällen innan samlades till gemensam middag på 

Hotell Scandic Talk i Älvsjö. 

 

Den formella delen av årsmötet med årsmötesförhandlingar skedde hos Kavli i Älvsjö. 

 

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 2020): 

• Pehr-Eric Pehrsson, omval 

• Ulf Borgström, omval 

 

Beslöts att välja följande styrelseledamöter 

för en tid av 2 år (till årsmötet 2021): 

• Bengt Palmqvist, omval 

https://mejeriteknisktforum.org/kommande-mote/arsmotet-2019-rapport/
http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/arsmote_2014.htm
http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/arsmote_2014.htm
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• Maria Glantz, omval 

 

Beslöts att välja följande suppleant till styrelsen för en tid av två år: 

• Håkan Andersson, 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: 

• Lars Bergman 

• Jonas Edén 

 

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 2020): 

  

Omvaldes: 

• Ola Larsson, för 1 år 

• Gina Kylin, för 1 år 

Valdes: 

• Richard Löfgren, för 1 år 

 

Gina Kylin är sammankallande 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft 11 sammanträden varav 1 fysiskt möte och 1 både 

fysiskt och telefonmöte 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. 
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Medlemsavgifter för 2019 
Årsavgifterna för 1/1 2019 – 31/12 2019 fastställdes till: 

600 kr för aktiv medlem  

300 kr för pensionär 

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

 

Studiebesök 
Ett seminarium har organiserats: 

Mejeritekniskt Forum och Lunds Universitet inbjöd till seminarium om Aktuell 

forskning och utbildning vid Lunds Universitet den 24 oktober 2019. 

Detta fick tyvärr ställas in då endast 8 anmält sig. 

Föredrag 
I samband med årsmötet hölls följande föredrag: 

Martin Ragnar utmanade oss att se utanför boxen när det gäller framtiden för 

konsumtionsmjölken. Här finns mycket ogjort, men det blir inte enkelt 

då lagstiftning och regelverk inte sällan upplevs som begränsande. 

Företaget Kavli presenterades av Marknads- och Innovations Direktör Helena Donar. 

Givetvis fick vi också besöka produktionsanläggningen under ledning av kunniga 

guider. 

 

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 

medlemmar utan att betala årsavgift. 

Hemsidan 
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 kommer med ålderns rätt lämna sitt uppdrag vid årsmötet 2020. 

 

Sedan årsskiftet 2018/19 har nyhetsnotiserna gjorts av Maelkeritidende, till en början på 

försök och efter en medlemsenkät i fjor vår, tills vidare. Enkäten besvarades av 60 

medlemmar. Resultatet framgår av bilagan. 

 

Notiserna epostas och publiceras på vår hemsida tisdagar och fredagar, alltså två gånger i 

veckan. 

 

Styrelsen beslutade efter enkäten att avtala med Maelkeritidende om fortsatt samarbete och att 

ta reda på kostnaden för översättning. Styrelsen beslutade senare att översättningskostnaden 
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inte ryms inom föreningens budget. 

 

Webben har under 2019 haft 7.349 (förra året 9.199) sessioner (=besök) och 10.064 (f.å. 

13.355) sidvisningar enligt statistikinsamlingen.  

 

Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejeri Kongress 
Styrelsen har lagt ner många timmars arbete på den kommande nordiska mejerikongressen. 

Förutom en punkt på dagordningen vid varje styrelsemöte har styrelsens vice ordföranden 

arbetat intensivt i Programkommittén, som haft 5 fysiska möten och däremellan ett antal 

telefonmöten, för att sätta samman ett intressant och givande program.  

 

Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren har arbetat i Styrgruppen för 

kongressen. Denna har träffats 5 gånger, de flesta fysiska möten i Lund. 

 

Ordföranden och kassören har deltagit i 2 möten i Nordiskt Mejeritekniskt Råd. 

 

Bland de ting som styrelsens medlemmar jobbat med är programmet, skaffande av sponsorer, 

samordning med guldsponsorn Tetra Pak, ordnande av lokaliteter för kongressen, möten och 

avtal med Malmö Stad om middag, lokaliteter och borgmästarens deltagande, utskick av 

information till medlemmarna, översättningar, mm. 

Stipendier 
Inga stipendier har utdelats under 2019 då inga ansökningar inkommit men vid 

styrelsemötet i januari delade vi ut stipendium till Shruti Lalwani för deltagande i 

Nordisk mejerikongress. Kostnaden för detta faller på räkenskapsåret 2020. 

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 180 aktiva, inga studenter och 30 pensionärer, totalt 

210 medlemmar. 50 medlemmar har lämnat föreningen därav 11 studerande men 

nyrekrytering av 12 nya medlemmar. Medlemsavgiften har inbringat 116.800 kr. 

Ekonomi 
Resultat- och balansräkningen för 2019 redovisas i ett separat dokument. 

 

Balansräkningen visar att kapitalet på 820.000 kr är oförändrat. Tillgångarna är 886.471 kr. 

Resultatrapporten visar att medlemsavgifterna är lite lägre än för 2018 och dessa inbringade 

116.800 kr. Medlemsmöten uppgår till 0 kr. Intäkterna var 500 kr.  

 

Kostnaderna för föreningen var 117.856 kr. Kostnader för olika medlemsmöten i NMR var 

30.156 kr. Kostnaden för årsmötet var 26.496 kr. Administration och hemsidan kostade 

22.430 kr.  

 



 

6 

 

Tillsammans ger det ett överskott på 16.443 kr. 

Information 
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,  

www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar som har angett e-

postadress.  

 

2020-02-11 

Ulf Borgström 

Sekreterare Mejeritekniskt Forum 

 

Bilaga 

Enkät notiser.pdf

 


