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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret
1 januari 2009 – 31 december 2009.

Årsmöte 11 och 12 mars 2009 i Grythyttan
Den 11 - 12 mars 2009 hade Mejeritekniskt Forum sitt åttonde årsmöte efter bildandet år
2000. Årsmötet den 11 mars hölls i Måltidens Hus Grythyttan, med 21 deltagande
medlemmar. Vid årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens
ekonomiska ställning. Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen lades med
godkännande till handlingarna.

Styrelse
Efter förslag från valberedningen beslöts vid årsmötet, att välja nedanstående
styrelseledamöter och suppleanter.
Följande styrelseledamöter och suppleant valdes för en tid av 2 år (kvarstår till 31 dec. 2010):
Ordinarie
Robert Svanberg
Peter Hedin
Staffan Eklöv
Lars Moberger

Suppleant
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)

Ingmarie Müller-Uri
(omval)

Följande ledamöter och suppleanter, invalda i styrelsen 2007, kvarstår till 31 dec. 2009:

Lena Nyberg
Thore Bengtsson
Jan-Åke Larsson

Fyllnadsval på 1 år, till 31 december 2009:
Ordinarie

Suppleant

Per-Anders Adolfsson
som ersätter Ulf Byström

Magnus Larsson
som ersätter Per-Anders
Adolfsson

Beslöts att, på en tid av 1 år (till 31 dec. 2009), utse följande:
Robert Svanberg
Peter Hedin
Thore Bengtsson
Lena Nyberg

till ordförande
till vice ordförande
till kassör
till sekreterare

(omval))
(omval)
(omval)
(nyval)

Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 dec.-09) till internrevisorer välja:
Bengt Mårtensson och Nils Nilsson
Vid förra årsmötet, 2008 gavs styrelsen i uppdrag att ändra på stadgarna för att ta bort kravet
på att det skall utses en extern (auktoriserad) revisor, vilket gjorts i stadgetexten som
godkändes vid årsmötet.
Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 2 år (till 31 dec. 2010), välja:
Ordinarie

Suppleant

Jonas Svensson (omval)
Pelle Karlsson (omval)

Lennart Skoglund

(omval)

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter i valberedelsen kvarstår ytterligare 1
år (till 31 dec. 2009):
Ordinarie

Suppleant

Birgitta Sjögren
Bertil Wennberg

Håkan Olofsson

Till sammankallande i valberedningen valdes Jonas Svensson.

Stadgeändring rörande Räkenskaper och Räkenskapsår
Årsmötet beslutade enhälligt att ändra § 6 i stadgarna till följande skrivning:
Föreningens räkenskapsår skall i fortsättningen vara 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 2009
Årsavgifterna för 1/1 2009 – 31/12 2009 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär
1000 kr för passiv medlem
Beslutades enhälligt av årsmötet att höja avgiften för passiv medlem från 100 kr till 1000 kr
per år. Ingen är idag passiv medlem.

Den 11 - 12 mars 2009 avverkades, i samband med årsmötet, ett program
enligt följande:
Onsdagen den 11 mars
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.10 – 17.00

17.00
17.30
19.00

Samling och lunch i Måltidens Hus, Grythyttan
Årsmöte
Professor Inga-Britt Gustafsson och Docent Åsa Öström
Örebro Universitet
Måltiden och den forskning man byggt upp kring detta.
Sensorik, med fokus på det sensoriska språket och ost.
Transport till Saxå Herrgård för middag och övernattning
Incheckning på Saxå Herrgård samt vila
Samling för historisk middag enligt ett scenario som Carl Jan
Granquist lagt upp. Under middagen håller Carl Jan ett kåseri.

Torsdagen den 12 mars
8.00
8.50
9.00
10.45
11.00

Frukost serveras i Herrgårdskapellet
Utcheckning
Föreläsning ”Måltiden i tid och rum” av Carl Jan Granqvist.
Rosa Salongen, Saxå herrgård.
Avresa till Måltidens Hus, Grythyttan
Visning av Måltidens Hus, Kokboksmuséet samt
Konjakskatedralen

12.00

Lunch på Grythyttans Gästgivaregård

Aktivitetsprogram för verksamhetstiden 1 januari 2009 – 31 december 2009
(utförliga referat från aktiviteterna finns på föreningens hemsida):

Måltidens Hus Grythyttan, 11 - 12 mars 2009
I anslutning till årsmötet i Grythyttan gjordes studiebesök vid Måltidens Hus samt gavs
information om verksamheten. 22 personer deltog i programmet. Professor Inga-Britt
Gustafsson och docent Åsa Öström informerade om den utbildning och forskning som bedrivs
vid Måltidens Hus. Inga-Britt Gustafsson är ämnesföreträdare i Måltidskunskap. Sedan 1997
har hon arbetat med att bygga upp en forskningsmiljö i Grythyttan kring Måltiden. Åsa
Öström har en forskarutbildning inom sensorikområdet. Hon berättade om ett projekt för
utveckling av det sensoriska språket i måltiden.
Carl Jan Granqvist föreläste under rubriken ”Måltiden i tid och rum”. Efter föreläsningen
guidade Carl Jan oss genom Måltidens Hus och förevisade bl a Kokboksmuséet, Kalastorget
samt Gastronomiska teatern.

Alnarpsdag den 5 maj 2009
Den 5 maj var det dags för Mejeriteknskt Forum:s traditionsenliga Alnarpsdag. Programmet
bjöd på historiska tillbakablickar, information om mejeriutbildning i Sverige och Danmark
samt avslutades med en spekulation över framtiden för svensk mejeriindustri. Tjugotvå
medlemmar deltog i sammankomsten.
Ulf Jönsson, f d Skånemejerier och Bengt Mårtensson, Arla Foods gjorde tillbakablickar från
sina långa karriärer i mejeriindustrins tjänst. De kom även med funderingar inför framtiden.
Marie Paulsson talade om mejeriutbildningen i Lund och Ylva Ardö beskrev den
internationella mejeriutbildningen i Danmark.
Robert Svanberg, avslutade dagen och var försiktigt positiv, när han talade under rubriken
”Finns det en framtid för svensk mejeriindustri”.

Lean Production den 15 oktober 2009, Stockholm
I Arlas lokaler på Lindhagensvägen hölls ett seminarium om Lean Production.
Arrangemanget samlade ca 20 medlemmar. Som föreläsare hade inbjudits Mikael Persson
från Good Solutions, Johan Andreasson från Canea och Barbro Sundström från SIK. Det
erbjöds även möjligheter för kortare anföranden och det utnyttjades av Pontus Holmström
från Stainless Engineering och Dragica Häggqvist från Ecolab. Seminariet avslutades med en

diskussion som leddes av Erik Jonsson från Milkos kvalitetsavdelning.
Good Solutions arbetar med tekniskt / programstöd för att följa produktionseffektivitet längs
produktionslinjerna. Gränssnittet är enkelt att använda och personalen kan på ett enkelt sätt
följa hur produktionen går, jämfört med planen.
Canea erbjuder programstöd men framför allt konsulthjälp vid arbetet med Lean.
Föreläsningen baserades på hur en av föregångarna i Sverige, Scania, arbetar med Lean.
SIK presenterade sitt upplägg för hur ett mejeriföretag kan arbeta med Lean och hur SIK kan
hjälpa till. Det märktes att Sik har mest branschvana och kunde presentera ett arbetsupplägg
som baseras på den konkreta verklighet vi verkar i. Mycket anknyter till kända problemområden och lösningar för det.
Tillsatser i mejeriprodukter – web-seminarium den 10 november 2009
Så fick vi träffa den Hemlige Kocken, det vill säga, författaren till den kända boken, MatsEric Nilsson. Det var god uppslutning till vårt arrangemang och vi prövade för första gången
att sända ut föredraget via webben med så kallad webcast.
Mycket av hans argumentering handlar om att produkter inte innehåller det de ger sken av att
innehålla. De bärande ingredienserna ersätts ofta av tillsatser. Mats-Eric understryker att han
inte har något emot tillsatser som sådana men att han ogillar att mat förfuskas och att de inte
innehåller det de utger sig för att innehålla. Särskilt light-produkter är sådana där man ersätter
huvudkomponenter med tillsatser för att få ner fett- och eller sockermängden.
Mats-Eric tycker att i stället för att fråga oss ”Hur kan produkten vara så dyr?” bör vi fråga
oss ”Hur kan den vara så billig?” Det finns anledning att vara misstänksam mot produkter
som är onaturligt billiga. Vad har man ersatt den dyra ingrediensen med? Han anser att
pressen är medskyldig till den onaturliga fokuseringen på priset på mat och inte på kvalitet.
Han tog upp några exempel på förfuskade varor. Svarta oliver som är färgade omogna oliver
utan smak.

Nordiskt Mejeritekniskt Råd
Rådet har sammanträtt 3 gånger under 2009, med deltagande av MTF:s Ordförande och vice
Ordförande . Under 2009 har arbetet i rådet fokuserat på Mejerikongressen i Tavastehus,
Finland den 17 – 19 juni 2010. Rådet har lagt en detaljerad planering för kongressen och tagit
fram en preliminär agenda för föredragen.
En frågeställning som har engagerat några av våra medlemmar är vilket språk som
föreläsningarna skall hållas på. Förslaget från rådets President var att nu var det tid att
internationalisera kongressen och därmed skall föreläsningarna hållas på engelska. Detta
väckte lite irritation då kongresserna historiskt har varit med nordiskt fokus. Emellertid
röstade både MTF.s styrelse och rådet för att språket skall var engelska. Detta ger möjligheter
att bjuda in deltagare och föreläsare från Baltikum och andra närliggande länder.
Arbete med kongressen löper enligt planerna och ett slutligt program skall läggas fast i början
av 2010.

Stipendier
Mängden stipendieansökningar har inte varit så många som vi hade önskat från föreningens
sida. Å andra sidan är naturligtvis alltid kvalitet bättre än kvantitet.
Måhända är det de kärva ekonomiska tiderna som sätter en del käppar i hjulen eller i alla fall
sänker farten vad gäller idéer och utrymme för att blicka vid sidan av de ordinarie
arbetsuppgifterna. Föreningen har under året via hemsidan och direkta brev till berörda chefer
inom branschens företag uppmanat medlemmarna att komma med ansökningar och vädjat om
företagsledningarnas förståelse och stöd för medlemmarnas ansökningar. Detta har tagits emot
positivt på alla håll, så det är förmodligen bara en tidsfråga innan stipendierna strömmar in…
Under 2008 blev det aldrig tillfälle att dela ut något stipendium och följaktligen blev det heller
aldrig någon redovisning under det gångna året. Vi har däremot haft den stora glädjen att dela
ut ett nytt stipendium under 2009 och dat har gått till Gunilla Ekström vid Rynkeby Foods HB
i Stockholm som skall göra en studie på NFC-juicer. Det gäller studie av råvaror, process,
transporter och lagring genom en resa till Brasilien för besök hos leverantörer och aktörer
inom området. Resan var planerad till november 2009 så det är förmodligen en rapport under
bearbetning nu i skrivande stund.
Vi hoppas att detta senaste stipendium tillsammans med tidigare beviljade och genomförda
stipendier skall stimulera medlemmarna till att pröva på egen hand. Stipendiet skall ses som
en del av den personliga kompetensutvecklingen.
Stipendiekassans syfte är att främja enskild stipendiat i dennes yrkesskicklighet och
kompetens i sin verksamhet för svensk mejeriindustri.
Föreningens vädjan till medlemmarnas chefer/arbetsledare är att stödja medarbetarnas
ambitioner till vidareutveckling genom att utnyttja denna möjlighet för att vidga perspektiven.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 456 medlemmar. Under året har 3 nya
medlemmar invalts vid styrelsemötena och 27 medlemmar har avgått ur föreningen av olika
skäl.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2009 är inte slutförd. Kommer att skickas ut separat.

Information

Föreningens information har i huvudsak getts via föreningens hemsida,
www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar, som har e-postadress.

2010-02-20 Lena Nyberg

