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Mer än bara mjölk! 

 

 

Förvaltningsberättelse 

för 

Mejeritekniskt Forum 

för verksamheten 

från 

årsmötet den 28 april 2022 

till 

årsmötet den 24 mars 2023 

  



2 (6) 

MTF Förvaltningsberättelse 2022-23 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret. 

28 april 2022 – 24 mars 2023.  

Ekonomin redovisas för budgetåret 1/1–31/12 2022. 

Årsmöte 28 april 2022 
Efter två år med digitala årsmöten, på grund av pandemirestriktioner, kunde vi äntligen hålla 

ett fysiskt årsmöte. Vi träffades i Vimmerby och förutom sedvanlig årsmötesmiddag och 

årsmötesförhandlingar, förevisades vi också Arla Foods mejeri Vimmerby för mjölkpulver av 

mejerichefen Magnus Dahlblom. Stipendiat Frida Lewerentz, forskare vid LTH 

Livsmedelsteknik, delade med sig av erfarenheterna från sitt deltagande i IDFs Global Dairy 

Conference i Köpenhamn 2021. 

34 medlemmar deltog i mötet. 

 

Vid årsmötesförhandlingarna lämnades sedvanliga redogörelser för föreningens verksamhet 

och ekonomiska ställning. Förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har utgjorts av: 

 

Ordförande Gina Kylin, pensionär/ Kvalitera AB 

Vice ordförande Maria Glantz, LTH 

Sekreterare John Lea, Norrmejerier 

Kassör Martin Berg, Arla Foods 

Ledamot Staffan Eklöv, Grådö mejeri 

Ledamot Magnus Dahlblom, Arla Vimmerby mejeri, t.o.m sep 2022 

Suppleant Håkan Andersson, Sacco System Nordic 

Suppleant Jonas Edén, Tetra Pak 

 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft ett fysiskt (planarbete) och 8 digitala 

styrelsemöten. 

 

Styrelsen har fortsatt att jobba med att stärka föreningen genom att: 

 

- Fortsätta arbetet i enlighet med den övergripande planen för MTFs utveckling till och 

med årsmötet 2024. 

- Aktivt delta i planering, organisation och genomförande av Nordic Dairy Congress. 

- Ta fram förslag på uppdaterade stadgar. 

- Se över reglerna för stipendier och pris. Villkor för att söka stipendium är att man är 

medlem i MTF.  

- Rekrytera fler medlemmar bland de företagen som styrelsens medlemmar representerar. 

- Omarbeta hemsidan med ny logotyp, disposition och design. 

- Fortsätta samarbetet med Maelkeritidende. 

- Rekrytera sponsorer.  

- Via en medlemstävling fått fram en ny slogan – Mer än bara mjölk! 

Vinnare var Gilai Nachman, Arla Foods 

 

Nedan följer fördjupad information för några områden. 
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MTF Plan 2021-24 

MÅL 

 

1. 300 yrkesverksamma medlemmar 

2. 50 deltagare per aktivitet 

3. Lättillgängliga digitalt, attraktiv hemsida och synliga digitalt. 

4. Ekonomi i balans 

- medlemsavgifter 180 000 kr/år 

- Vi har sponsorer  

5. Dela ut 3 stipendier per år 

6. Aktiv samverkan med intressenter 

7. Ändamålsenliga stadgar 

8. 5 aktiviteter per år varav 

- 4 seminarier (1 fysiskt) 

- årsmöte (fysiskt) 

 

Sammanställning av utfallet se bilaga 

Nordiskt Mejeritekniskt Råd (NMR) och Nordisk Mejerikongress 

Den Nordiska mejerikongressen hölls i Malmö den 18-20 maj 2022. Deltagandet var högt, 

drygt 330 personer deltog från mejerier, leverantörer, universitet, organisationer m.fl. Totalt 

var 21 länder representerade på kongressen. Även antalet sponsorer var högt, totalt 23 

företag/organisationer sponsrade och deltog på kongressen. Temat för kongressen var “Dairy 

opportunites of tomorrow” och byggde på ett urval av FN:s hållbarhetsmål för inspiration och 

lärande om mejeri i en hållbar livsmedelskedja. 

 

I NMR representeras MTF av vice ordförande Maria Glantz. Maria var fram till januari 2023 

ordförande i NMR och är därefter ordinarie ledamot i NMR. 

 

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 samt har vice ordföranden och en 

suppleant arbetat i Styrgruppen för kongressen. Dessutom har vice ordförande varit i daglig 

kontakt med sekretariatet för diverse frågor den sista månaden innan kongressen. 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. 

 

Utvärderingen av kongressen visar på ett mycket högt betyg bland både deltagare, 

föredragshållare och sponsorer. Kongressen gick med vinst, vilket ger utdelning till 

Mejeritekniskt forum via det Nordiska Mejeritekniska Rådet . 

 

Ordförandeskapet är nu överlämnat till Island som är nästa värdland för den nordiska 

mejerikongressen. NMR har haft ett fysiskt möte i Manchester under 2023, där arbetet med 

nästa mejerikongress som kommer att hållas på Island i maj 2025 påbörjades. Fr.o.m. 2023 är 

även UK (1 förening) medlem i NMR, tillsammans med föreningar i Sverige (MTF), 

Danmark (3 föreningar), Finland (2 föreningar), Norge (2 föreningar) och Island ( 1 förening). 
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UK kommer under en treårs-period att betala in den summa som respektive medlems del idag 

utgör i NMR. Vid mötet beslutades även att NMR I/S kommer att omvandlas till en ny 

föreningsform, NMR ApS. För MTF innebär omvandlingen i princip inga förändringar mot 

idag, förutom att eventuella framtida kongressförluster kommer att hamna hos NMR ApS 

istället för hos respektive medlem. För MTF försvinner alltså de ekonomiska riskerna som 

tidigare har tagits med kongresserna. Eftersom kongressen i Malmö gick med vinst beslutades 

av ingen årsavgift till NMR ska betalas in för de kommande tre åren 2023-2025.       

 

Information 
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,  

www.mejeriteknisktforum.org 

samt via e-post till de medlemmar som har uppgett e-postadress.  

 

Linkedi 

 

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 med den uppdaterade 

hemsidan pågår fortfarande har tagit mer tid än beräknat. Men ny logga och färgkodning är på 

plats.  

 

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 
Även om pandemirestriktionerna hävdes i februari 2022 har vi fortsatt att satsa på digitala 

aktiviteter i form av webinarier. Detta är ett sätt att nå fler medlemmar än med fysiska möten, 

då många företag av ekonomiska skäl starkt har begränsat resandet för sina medarbetare.  

 

Följande webinarier har genomförts: 

 

20 oktober 2022 – ”Samhällskris och livsmedelsindustrin” -  

25 deltagare  

 

18 januari 2023 – ” Faktorer som påverkar mjölkens prissättning ” - Arla  

http://www.mejeriteknisktforum.org/
https://www.aedil.org/
https://www.aedil.org/
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19 deltagare  

 

6 februari 2022 – ”Processtyrning i teori och praktik” – Au2mate 

19 deltagare  

 

Förutom huvudprogrammet har MTF vid webinarierna informerat om föreningen.  

 

Utöver årsmötet har vi inte haft några ”fysiska” aktiviteter då vi bedömde att den Nordiska 

Mejerkongressen fyllde det behovet. 

Stipendier och priser 
Reglerna för resestipendierna och pris för utmärkt examensarbete har uppdaterats i 

föreningens stadgar. Informationen på hemsidan har uppdaterats. Vi har kontaktat 

högskolor med relevanta utbildningar och bett dem uppmana studenterna att söka. 

Våra medlemmar har fått information på mail om stipendierna. 

Resestipendier 2022 - 23 

MTF har bidragit med 1000 Euro till stipendier för 5 studenters (3 från LTH och 2 från 

SLU) deltagande i Nordisk Mejerikongress 2022. Dessa stipendier har administrerats 

av Nordiskt Mejeritekniskt Råd. 

 

Gilai Nachman, Arla Foods beviljades resestipendium till Food and Ingredient Europe 

i Paris 6-8 december 2022.  

Pris för bästa examensarbete 

En ansökan har kommit in och beviljats i december 2022 

 

Lovisa Tengnäs ”Development of a Plant Based Ice Cream” utfört vid 

civilingenjörsprogrammet på Bioteknik Lunds Tekniska Högskola 

Mentorskap 
Inga ansökningar om mentorskap har kommit in under verksamhetsperioden. Vi har inte 

heller aktivt gjort reklam för den annat än med information på hemsidan. 

Medlemsrekrytering 2022 01 01-12 31 –  
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. Dessutom har sponsorerna bidragit med nya medlemmar. Detta har gett oss ca20 

nya medlemmar 2022  

 

2022 stängdes med 245 medlemmar fördelade mellan 198 aktiva medlemmar, 36 

pensionärer och 5 studenter. 

Medlemsavgiften höjdes 2022 till 800 SEK för yrkesverksamma och 400 SEK för 

pensionärer och inbringade 82400 kr. 

Sponsorer 
Under året har sex företag tecknat sponsoravtal med MTF. 
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Företagen är  

- Arla Foods 

- Au2mate 

- Bactoforce 

- Ecolab 

- Skånemejerier 

- Norrmejerier 

Detta ger föreningen framledes en beräknad intäkt på 52500 SEK /år som i första hand ska 

användas till stipendierna.  

Ekonomi 2022 01 01-2022 12 31  
Under året har Speedledger, ett fakturerings- och bokföringsprogram, implementerats. Det 

huvudsakliga syftet är att underlätta avisering av medlemsavgifter och möjliggöra löpande 

bokföring. Avierna skickas ut digital till medlemmarna och resultat- och balansrapport kan 

genereras från programmet. En annan fördel är att behovet av extern redovisningshjälp 

minskar.  

 

Resultat- och balansräkningen för 2022 redovisas i ett separat dokument.  

 

Mejeritekniskt forum har en placering i fonder med ett anskaffningsvärde av 769.604 SEK. 

Under 2022 har en negativ utveckling av fonderna skett med en värdeförändring på -20474 

SEK sedan start. En justering av värdeförändringen har gjorts i balansräkningen. 

Balansräkningen visar ett Kapital på 749.130 SEK och Tillgångarna var 885.251 SEK.  

 

De totala intäkterna för föreningen landade på 147.900 SEK fördelat mellan medlemsintäkter, 

sponsring och årsmötesintäkter.  

Resultatrapporten visar att medlemsavgifterna är lite högre än för 2021 och dessa inbringade 

86.200 SEK. Glädjande är att arbetet med sponsorer har gett frukt och intäkter från 

sponsorerna landade på 47.500 SEK. Intäkter från medlemsmöten uppgår till 14200 kr.  

 

 

Det visar sig att det är fortsatt svårt att få medlemmar att betala sin medlemsavgift. För 2022 

har ungefär 50% av medlemmarna i medlemsregistret betalat sin medlemsavgift. I år 

skickades avierna ut i september avseende medlemskap för 2022. 116 medlemmar har betalat 

sin medlemsavgift, 90 aktiva och 26 pensionärer, till en summa av 82400 SEK. Under 2022 

inkom även 27200 SEK i medlemsavgifter avseende medlemskap för 2021. För majoriteten 

av dessa medlemsavgifter fanns en reservering i balansräkningen för 2021 men 3800 SEK har 

valts att redovisas som medlemsintäkter för 2022. 

 

De totala kostnaderna för föreningen var 133.678 SEK. Den största utgiften var arvodet för 

Maelkeritidende Notisnytt på 57.922 SEK följt av stipendier för 24.485 SEK. Ersättning till 

styrelsen var 16.000 SEK. Kostnaden för årsmötet var 14000 kr. Kostnader för olika 

medlemsmöten i NMR var 6781 kr. På kostnadssidan finns även bland annat kostnader 

förknippade med hemsida, banktjänster och redovisningstjänster.  

 

Intäkterna för föreningen var 14.221 SEK högre än kostnaderna men när nedskrivningen av 

fonderna tas i beaktande landade årets resultat på -6242 SEK. 

 

 

Styrelsen för Mejeritekniskt Forum 
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Datum 

 

 


