Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
för verksamheten
från
årsmötet den 28 maj 2021
till
årsmötet den 28 april 2022
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret
28 maj 2021 – 28 april 2022.

Årsmöte 28 maj 2021
Den 28 maj hade Mejeritekniskt Forum sitt 20 årsmöte, efter bildandet år 2000. Mötet hölls
även denna gång digitalt pga av fortsatta restriktioner föranledda av den pågående Corona
pandemin. 28 medlemmar deltog i mötet.
Årsmötet avslutades med en mycket intressant presentation av livsmedelsföretaget Trensum,
en del av Nordic Food Group. Jörgen Kamp, kommersiell chef, beskrev den utveckling som
företaget gjort för att öka lönsamheten. Från att ha varit legotillverkare av en mängd olika
typer av produkter, till många kunder, med både komplex sammansättning av komplexa
tillverkningsprocesser, fokuserar man nu på färre kunder, produkter och processer. Detta gör
att Trensum nu jobbar med integrerad produktion från råvara till färdig produkt för att bättre
kunna möta upp till kundernas krav. Det fokuserade förbättringsarbetet har resulterat i tydligt
förbättrat resultat 2015 – 2021. Färre kunder och recept att hantera har ökat resultatet från
10,7 MSek till 90 MSek och vinstmarginalen från 2-3% till 12%. I framtiden arbetar man för
att fortsatt säkra sin position som oberoende legotillverkare. Bland annat innebär det att man
genomför alla investeringar med egen finansiering

LÄNK TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLLET

Styrelsens arbete
Styrelsen har utgjorts av:
Ordförande Gina Kylin Arla/pensionär
Vice ordförande Maria Glantz, LTH
Sekreterare John Lea, Norrmejerier
Kassör Richard Löfgren, Skånemejerier
Ledamot Lars Bergman, Norrmejerier
Ledamot Staffan Eklöv, Grådö mejeri
Ledamot Magnus Dahlblom, Arla Vimmerby mejeri
Suppleant Håkan Andersson, Kemikalia
Suppleant Jonas Edén, Tetra Pak
Suppleant Rickard Karlsson, Norrmejerier
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft ett fysiskt (planarbete) och 9 digitala
styrelsemöten.
Styrelsen har jobbat med att stärka föreningen genom att:
- Ta fram en övergripande plan för MTFs utveckling till och med årsmötet 2024.
- Aktivt delta i planering och organisation av Nordic Dairy Congress.
- Ta fram förslag på uppdaterade stadgar.
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- Se över reglerna för stipendier. Villkor för att söka stipendium är att man är medlem i
MTF.
- Rekrytera fler medlemmar bland de företagen som styrelsens medlemmar representerar.
- Beskriva rollerna för styrelsens medlemmar.
- Omarbeta hemsidan.
- Besluta om medlemskap i AEDIL.
- Samarbeta med Maelkeritidende.
- Ta fram ett sponsorprogram.
Nedan följer fördjupad information för några områden.

MTF Plan 2021-24
MÅL
•
•
•
•
•
•
•
•

300 yrkesverksamma medlemmar
50 deltagare per aktivitet
Lättillgängliga digitalt
Ekonomi i balans
Dela ut 3 stipendier per år
Aktiv samverkan med intressenter
Ändamålsenliga stadgar
5 aktiviteter per år varav
- 4 seminarier (1 fysiskt)
- årsmöte (fysiskt)

Nordiskt Mejeritekniskt Råd och Nordisk Mejerikongress
Den rådande pandemin har gjort att den planerade Nordiska mejerikongressen har blivit
uppskjuten två år, men kommer nu att hållas i Malmö den 18-20 maj 2022. Styrelsen har lagt
ner många timmars arbete på planering och organisation av den nordiska mejerikongressen.
Förutom en punkt på dagordningen vid varje styrelsemöte har styrelsens vice ordföranden
arbetat intensivt i Programkommittén, som haft 4 digitala möten under det senaste
verksamhetsåret och däremellan ett antal telefonmöten, för att sätta samman ett intressant och
givande program.
Vice ordföranden och en suppleant har arbetat i Styrgruppen för kongressen. Denna har haft 7
digitala/fysiska möten under det senaste verksamhetsåret. Däremellan har vice ordförande
varit i veckovis kontakt med sekretariatet för diverse frågor.
Vice ordföranden har deltagit i 3 möten i Nordiskt Mejeritekniskt Råd. Vice ordförande är
även ordförande i NMR.
Bland de uppgifter 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,
marknadsföring och utskick av information till medlemmarna, översättningar, mm.
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Medlemsrekrytering
Medlemsrekrytering har framför allt skett genom att styrelsens medlemmar i sina företag har
informerat om MTF och förankrat att företagens anställda är medellemmar på företagets
bekostnad. Detta har gett oss ca 45 nya medlemmar 2021 under 2022 har det anslutit 17 nya
medlemmar framtill 28/2.

Kommenterad [JL1]: Fram till 28/2

Hemsidan
Mejeritekniskt Forums hemsida har alltsedan 2002 varit den viktigaste kanalen för förmedling
av nyheter till föreningens medlemmar. Av IT-tekniska skäl har vi behövt byta plattformen
för hemsidan och vi passar då på att också modernisera sidan. Arbetet pågår och presentation
av vår nya modernare hemsida sker på årsmötet

Kommenterad [JL2]: Förslag presenterar nya hemsidan

Vi har fortsatt samarbetet med Maelkeritidende, de lägger upp artiklar i originalspråk samt
publicerar minst en svensk nyhet dock på engelska. Notiserna e-postas och publiceras på vår
hemsida tisdagar och fredagar, alltså två gånger i veckan.

AEDIL
MTF har beslutat att bekosta ett svenskt medlemskap i AEDIL (Association of European
Dairy Industry Learning) för att göra det möjligt för representanter från svenska utbildningar
att delta i AEDIL’s verksamhet och på så sätt stärka svensk utbildning av personal till
mejeriindustrin. Se mer info på Association of European Dairy Industry Learning / AEDIL AEDIL

Medlemsaktiviteter
På grund av fortsatta pandemirestriktioner under 2021-22 har vi fokuserat på att erbjuda
digitala aktiviteter.
Tre webinarier har genomförts:
20 oktober 2021 – ”Listeria i teori och praktik”
28 deltagare gav betyget 3,2
8 december 2021 – ” Mjölkens sammansättning och plats i en hälsomässigt hållbar kost”
30 deltagare gav betyget 4,5
9 februari 2022 – ”Lära för mejeri och livsmedel – utbildningar möjligheter”
31 deltagare gav betyget 4,5

Kommenterad [JL3]: Lagt in antal samt snitt betyg från
webinarier

Förutom huvudprogrammet har MTF vid webinarierna informerat om föreningen och den
Nordiska Mejerikongressen.
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Stipendier
2020 - 21
Vid styrelsemötet i januari 2020 delade vi ut stipendium till Shruti Lalwani för
deltagande i Nordisk mejerikongress. Stipendiet kommer användas vid kongressen
2022.

Kommenterad [MG4]: Ja stämmer!

Stipendium på 28000 SEK har även godkänts till Justine Saglio och Simon Rudberg
(Skånemejerier) för resa till Japan och studera Food for Specified Health. Se
(FOSHU).
Stipendiet har inte kunnat utnyttjas pga pandemin.
2021 - 22
Resestipendium har delats ut till Frida Lewerentz, LTH Livsmedelsteknik, för
deltagande i ”IDF Global Dairy Conference” 2021. Frida presenterade sitt deltagande i
konferensen vid årsmötet 2022 04 28. Rapport publiceras på hemsidan.
MTF har också bidragit med 1000 Euro till stipendier för 5 studenters (3 från LTH och
2 från SLU) deltagande i Nordisk Mejerikongress. Dessa stipendier har administrerats
av Nordiskt Mejeritekniskt Råd.

Mejeritekniskt Forums Pris för bästa examensarbete
Då inga ansökningar har inkommit har priset inte delats ut.
Reglerna för priset har setts över, men inte publicerats ännu, för att underlätta för
studenterna att söka.

Mentorskap
Inga ansökningar om mentorskap har kommit in under verksamhetsperioden.

Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen är nu totalt 246, en ökning med 61 medlemmar jämfört
med föregående år.
Kommenterad [JL5]: Samma info som från rekrytering

148 aktiva, 4 studenter och 33 pensionärer, 61 nya från 2021 och framåt totalt 246
medlemmar. Medlemsavgiften (600 SEK för yrkesverksamma och 300 SEK för
pensionärer) har inbringat 96.800 kr.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2021 redovisas i ett separat dokument.
Balansräkningen visar att kapitalet på 769.603 kr och Tillgångarna är 863.671 kr.
Resultatrapporten visar att medlemsavgifterna är lite lägre än för 2020 och dessa inbringade
75,300kr. Medlemsmöten uppgår till 0 kr pga pandemi.
Kostnaderna för föreningen var 89.502 kr. Kostnader för olika medlemsmöten i NMR var 0 kr
pga pandemi. Kostnaden för årsmötet var 0 kr pga pandemi. Administration och hemsidan
kostade 45200 kr vår dyraste post.
,
Tillsammans ger det ett underskott på ca 44000 kr.
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Information
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,
www.mejeriteknisktforum.org
samt via e-post till de medlemmar som har uppgett e-postadress.

6 april 2022
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum
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