Förvaltningsberättelse
för
Mejeritekniskt Forum
1 januari 2012 - 31 december 2012

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret
1 januari 2012 – 31 december 2012.

Årsmöte 20 mars 2012
Den 20 mars 2012 hade Mejeritekniskt Forum sitt tolfte årsmöte, efter bildandet år 2000.
Årsmötet hölls på Naturens Hus i Örebro, med 24 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.
Beslöts att välja följande styrelseledamöter för en tid av 1 år (till 31 december 2012):
Ordinarie
Ola Larsson (nyval)
Lars Moberger (omval)
Lena Nyberg (omval)
Pehr-Eric Pehrsson (omval)
Karin Rasmusson (nyval)
Ingen suppleant valdes.

Beslöts att, på en tid av 1 år (till 31 december 2012), utse:
Lars Moberger

till ordförande (nyval)

Pehr-Eric Pehrsson till kassör (nyval)
Lena Nyberg

till sekreterare (omval)

Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 december 2012) till internrevisorer välja:
Bengt Mårtensson och Nils G Nilsson
Vid 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 2009.

Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 2 år (till 31 dec. 2013) välja:
Ordinarie
Bengt Palmqvist
Thore Bengtsson
Birgitta Sjögren
Ingen suppleant valdes.
Till sammankallande i valberedningen valdes Bengt Palmqvist.

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 2012
Årsavgifterna för 1/1 2012 – 31/12 2012 fastställdes till:
600 kr för aktiv medlem
300 kr för pensionär
1000 kr för passiv medlem

Årsmötet
Årsmötet den 20 mars 2012 förlades till Naturens Hus i Örebro. Tre motioner om föreningens
verksamhet hade inlämnats för behandling vid årsmötet:
En motion föreslog nedläggning av Mejeritekniskt Forum. Ingen deltagare röstade för
detta förslag. En motion föreslog att behålla föreningen oförändrad. Ingen deltagare
röstade för detta förslag. En motion föreslog att ändra föreningens ändamål, så att den
huvudsakligen ska verka för att stötta medlemmarnas samhörighet och nätverk. Syftet om
kompetenshöjning tonas ned. Motionen väckte en ivrig diskussion. Det framkom att
nordiskt samarbete är viktigt för medlemmarna. Beslöts att föreningen ska fortsätta sitt
nordiska engagemang. Till sist blev det ett enhälligt beslut att göra en förändring av
föreningens ändamål, på så sätt att § 2 i stadgarna skrivs om och ordet ”skall” ändras på
ett ställe till ordet ”kan”: Föreningen skall medverka i kontaktskapandet mellan personer
verksamma inom eller för mejeriindustrin. För att nå detta ändamål kan föreningen ordna
möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och symposier, samarbeta med
motsvarande organisationer i andra länder , utdela stipendier.

På förmiddagen innan årsmötet gjordes ett uppskattat studiebesök på Korsnäs Frövi. Vi blev
mycket väl mottagna och fick en proffsig presentation av företaget, bl a om deras miljöarbete.
Besöket avslutades med en guidad tur runt på anläggningen. Korsnäs är en världsledande
leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Man samarbetar med kunder i mer
än 100 länder. Affärsmodellen består av tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial,
solution services och ett omfattande globalt nätverk. Marknaden möts i fyra segment med
olika specifika behov av smartare förpackningslösningar: Mat & Dryck, Industri, Konsument& Lyxvaror samt Läkemedel & Hygien. Korsnäs utvecklar och marknadsför högkvalitativa
material och smartare lösningar till förpackningstillverkare, konverterare och
varumärkesägare.

Efter årsmötet samlades deltagarna på Örebro Slott för att avnjuta en god middag. Det bjöds
även på rundvandring i slottet.

Aktivitetsprogram för verksamhetstiden 1 januari 2012 – 31 december 2012

Program i anslutning till årsmötet den 20 mars 2012
Se ovan.

”Alnarpsdag” den 16 april 2012
Plats:

Tetra Pak, Lund

Antal deltagare

28

Kostnad:

Gratis deltagande

Styrelsen har ruckat på traditionen, att varje vår hålla ett möte i Alnarp men däremot hålls ett
vårmöte i Skåne. I år hölls mötet på Tetra Pak i Lund och året innan ordnades ett möte i
Helsingborg om den branschgemensamma utbildningen för mejeriteknik.
Temat för mötet var Automationstrender i mejeriindustrin. Möjligheter till uppföljning av
produktionseffektivitet och energiåtgång diskuterades. Länkar till presentationerna vid mötet
finns här: http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/studiebesok_21.htm

Besök på Norrmejeriers Biogasanläggning i Umeå den 20 september 2012
Plats:

Norrmejerier, Umeå

Antal deltagare

12

Kostnad:

Gratis deltagande

Kvällen före besöket samlades deltagarna till en gemensam middag. Tolv personer deltog i
evenemanget. Föreningens styrelsemedlem Ola Larsson tog emot och hälsade alla välkomna.
Besöket började på biogas-anläggningen, där driftsansvarige Tony Bäckström visade runt.
Tony berättade med stor inlevelse om hur anläggningen fungerar. Det blev många frågor för
Tony att svara på. Intresset var mycket stort.
Norrmejeriers miljöchef Camilla Wolf-Watz berättade sedan om Norrmejeriers miljömål.
Besöket avslutades med rundvandring på mejeriet samt provsmakning av olika filsorter och
västerbottenost. Deltagarna var nöjda och tyckte studiebesöket var bra anordnat.

Filmtävling
Föreningens medlemmar inbjöds att göra en Youtube-film om livet på mejeriet. En
informations-text om tävlingen sammanställdes och skickades på mail till medlemmarna.
Tanken var att visa inkomna bidrag på hemsidan. Styrelsen skulle bedöma filmerna och dela
ut tre priser. Prissumma: 10.000 kronor till segraren samt 6.000 och 3.000 kronor för de andra
två vinnande bidragen. Bedömningskriterier: den filmiska berättelsen samt hur underhållande
och informativ filmen är. Tävlande är arbetsteam på mejerier, stora som små i Sverige. Minst
en i det tävlande teamet skulle vara medlem i föreningen. Tyvärr inkom inget tävlingsbidrag.

Filmer om mejeriforskning till hemsidan
Tanken är att forskare vid svenska universitet ska filmas, när de under ca 5 minuter berättar
om sin mejerianknutna forskning. Forskare vid Livsmedelsteknologi i Lund är positiva till att
medverka. Filminspelningarna är ännu ej gjorda.

Broschyr om Mejeritekniskt Forum
För att öka branschens kunskap om föreningen har en broschyr ställts samman. Broschyren
kommer att presenteras vid årsmötet 2013.

schyr MTF-brofram e
Nordiskt Mejeritekniskt Råd
Under 2010 genomfördes den 42:a Nordiska Mejerikongressen i Tavastehus i Finland.
Nästa Nordiska Mejerikongress kommer att avhållas i Tromsö i juni 2013, med temat
Nordiska Mejeriprodukter. Nordisk Mejeritekniskt Råd har sammanträtt under norsk ledning
inför den 43:e kongressen. Ett möte hölls i Danmark i oktober 2012, då det slutliga
programmet slogs fast och marknadsföringen av kongressen startade på allvar. Svensk
deltagare vid mötet var föreningens styrelseledamot Pehr-Eric Pehrsson. Efter Lofoten är det
Sveriges tur att år 2016 vara arrangör för den 44:e Nordiska Mejerikongressen.

Stipendier
Fram till september 2012 hade Mejeritekniskt Forum inte fått en enda

stipendieansökan. Styrelsen beslöt då att göra på samma sätt, som vid den förra
nordiska mejerikongressen: unga, nyanställda personer i mejeriindustrin kan få sitt
deltagande vid kongressen finansierat med ett stipendium från föreningen.

Tre stipendieansökningar har inkommit för deltagande vid den Nordiska
Mejerikongressen i Lofoten juni 2013: Louise Knutsson, Gefleortens Mejeriförening,
Frank Seerup, Tetra Pak och Kenneth Sörensen, Arla Foods. Styrelsen har godkänt
alla tre ansökningarna. Stipendiet omfattar resa, uppehälle samt kongressavgift.
Stipendiaterna har upplysts om att motkravet är en rapport från kongressen, för
publicering på föreningens hemsida.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen är 319. Medlemsavgift för 2012 har betalats av 248
medlemmar. Av dessa är 16 pensionärer. Det är alltså 71 medlemmar, som inte betalat
medlemsavgiften för 2012. Föreningen har fått in 130 000 SEK i medlemsavgifter för 2012.

Ekonomi
Resultat- och balansräkningen för 2012 redovisas separat.

Information
Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,
www. mejeriteknisktforum.org samt via e-post till de medlemmar, som har angett epostadress.
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Lena Nyberg
Sekreterare Mejeritekniskt Forum

