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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret  

1 januari 2013 – 31 december 2013.  

 

 

Årsmöte 19 mars 2013 

Den 19 mars 2013 hade Mejeritekniskt Forum sitt trettonde årsmöte, efter bildandet år 2000. 

Årsmötet hölls på Clarion Hotel Winn i Gävle, med 48 deltagande medlemmar. Vid 

årsmötesförhandlingarna lämnades en redogörelse för föreningens ekonomiska ställning. 

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 2013): 

  

 Ordinarie 

 Anna Arnadottir (nyval) 

 Ola Larsson (omval) 

 Lars Moberger (omval) 

 Jan-Olof Ödahl (nyval) 

 Pehr-Eric Pehrsson (omval) 

 Suppleant 

 Ulf Borgström (nyval)  

 

 

Beslöts att, på en tid av 1 år (till 31 december 2013), utse: 

 

 Lars Moberger till ordförande (omval, 1 år) 

 Anna Arnadottir till vice ordförande (nyval,1 år) 

 Pehr-Eric Pehrsson till kassör (omval, 1 år) 

 Ulf Borgström till sekreterare (nyval) 
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Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 december 2013) till internrevisorer välja:  

  

 Bengt Mårtensson och Nils G Nilsson 

 

 

Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 2 år (till 31 dec. 2014) välja: 

  

 Ordinarie     

  

 Bengt Palmqvist 

 Thore Bengtsson 

 Birgitta Sjögren 

 Ingen suppleant valdes. 

 

Till sammankallande i valberedningen valdes Bengt Palmqvist. 

 

 

Styrelsemöten 

Styrensen har sedan förra årsmötet haft 8 möten varav 1 möte i Stenungsund och 1 i Gävle. 

Övriga möten har varit 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. 

 

 

Medlemsavgifter för 2013 

Årsavgifterna för 1/1 2013 – 31/12 2013 fastställdes till: 

600 kr för aktiv medlem  

300 kr för pensionär 

1000 kr för passiv medlem (Företagsmedlem) 
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Motioner 

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

 

 

Ändra föreningens ändamål 

Vid årsmötet 2012 togs beslut om att ändra föreningens ändamål, 

så att den huvudsakligen ska verka för att stötta medlemmarnas 

samhörighet och nätverk. Syftet om kompetenshöjning tonas ned. 

Beslöts 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 

1. ordna möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och 

2. symposier 

3. samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder utdela stipendier. 

Stadgeändring ska beslutas vid två på varandra följande årsmöten. 

Beslutet denna andra gång var enhälligt och stadgeändringen är härmed 

genomförd. 

 

 

Studiebesök 

Efter dessa förhandlingar bussades gruppen till Mackmyra Whiskydestilleri. Det blev en 

mycket uppskattad visning och provsmakning och vi var alla väl uppvärmda inför kvällens 

middag på hotellet. 

Efter årsmötet samlades deltagarna på hotellet för att avnjuta en god middag.  
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Föredrag 

På förmiddagen dagen efter fick vi lyssna på fyra förträffliga föredrag av Eric Bonsignour, 

Schneider Electric, Roger Nordman, SP och två av Per Blomquist, Gefleortens mf. 

Föredragshållarnas bilder finns tillgängliga på föreningens hemsida. 

 

 

Aktivitetsprogram för verksamhetstiden 1 januari 2013 – 31 december 2013 

Program i anslutning till årsmötet den 19-20 mars 2013  

Se ovan. 

 

Studiebesök på Arlas mejeri i Aylesbury, England, den 5 december 2013 
I höstas börjar det 55.000 kvadratmeter stora dryckesmjölksmejeriet i Aylesbury utanför 

London att producera mjölk för områdets 14 miljoner konsumenter. Mejeriet ligger 50 

kilometer nordväst om London och får en kapacitet på 1 miljard liter dryckesmjölk om året. 

Det är drygt hälften av Arlas produktion av dryckesmjölk i Storbritannien.  

Föreningen tog tillfället att arrangera ett studiebesök i England och inte mindre än 33 deltog i 

studiebesöket. 

 

 

Nordiskt Mejeritekniskt Råd 

Under 2013 genomfördes den 43:a Nordiska Mejerikongressen i Lofoten i Norge.  

Nästa Nordiska Mejerikongress kommer att avhållas i Göteborg i maj/juni 2016, temat ej 

fastställt i skrivandets stund.  Nordisk Mejeritekniskt Råd kommer att träffas löpande fram till 

att kongressenen avhålls.  

Nordisk Mejeri Kongress 2016 

Styrelsen har haft 7 möten som förberedelse till den kommande Nordiska Mejeri Kongressen. 

Alla möten har varit telefonmöten. 

 
I slutet av 2013 hölls ett Uppstartsmöte i Lund med Tetra Pak som värdar. På detta möte 
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fastställdes organisationen och vad grupperna skall ansvara för. På mötet diskuterades också 

kongressens innehåll och form. 

 
 
Arbetsgrupperna har påbörjat sitt arbete och ett flertal möten har hållits. 

 

 

Stipendier 

Stipendiat Frank Seerup, stipendiat Louise Kniström och stipendiat Kenneth 

Soerensen fick stipendier för att delta i Nordiska Mejerikongressen i Lofoten i början 

av juni Stipendierna omfattar resa, uppehälle samt kongressavgift.  

 

Stipendiaterna Maria Glantz och Frida Gustavsson från Institutionen för 

Livsmedelsteknik, Lunds Universitet, fick stipendium för att delta i IDF-konferensen 

World Dairy Summit 2013 samt för besök på mejeriföretaget Meiji och Japans 

nationella center för jordbruks- och livsmedelsforskning. Stipendiaternas rapport finns 

på föreningens hemsida. 
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Också dessa stipendiaters rapporter återfinns på föreningens hemsida. 

 

Medlemmar 

Antal medlemmar i föreningen är 270, därav 254 aktiva och 17 pensionärer. 4 har bett 

om utträde ur föreningen och 6 stycken har inte betalt efter två påminnelser (har tagits 

bort från matrikeln). Medlemsavgiften har inbringat 156 600 SEK. 

 

 

Ekonomi 

Resultat- och balansräkningen för 2013 redovisas separat. 

 
 

Information 

Föreningens information har i huvudsak getts via hemsidan,  

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

postadress.  

 

 

2014-02-28 

Ulf Borgström 

Sekreterare Mejeritekniskt Forum 


