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Ulfibor

Från: Ulf Borgström <ulfborgstrom@hotmail.com>
Skickat: den 7 oktober 2014 16:35
Till: ulf.borgstrom@ulfibor.se
Ämne: Mejeritekniskt Forum Årsmöte 2015

Kan du inte läsa mailet gå till http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/arsmote.htm 

Årsmöte 2015 i Stockholm 

Årsmötet 2015 äger rum i anknytning till Ostfestivalen på Nordiska Museet i Stockholm. 

Årsmötesförhandlingarna förläggs till fredagen den 13 februari. Ostfestivalen pågår förutom på fredagen också på lördagen 
den 14:e och söndagen den 15:e.  

Festivalen arrangeras av SIK i samarbete med Nordiska Museet och med LRF och Mejeritekniskt Forum som
mer på Ostfestivalens Facebook-sida https://www.facebook.com/Ostfestivalen 

Tag med någon du tycker om och stanna en eller två dagar extra i Stockholm för att besöka Ostfesti
en härlig week-end i vår vackra huvudstad. 

Program 

Tider, cirka   Aktivitet 
10 - 11   Samling på Nordiska Museet, kaffe 
      
11 – 12   Årsmöte 
      
12 – 13   Lunch 
      
13 - 15 

  

Föreläsningar: 

 Stjärnkocken Fredrik Eriksson: Mejeriprodukternas roll i 
toppkrogarnas matlagning 
Mer om Fredrik Eriksson 

 Föreläsare från SIK: Mejeriprodukternas funktion i matlagningen 
och teorierna bakom. 
Mer om SIK 

 Stipendiat Kerstin Jürss: Rapportering från nätverksträff för 
gårdsystare i hela Europa av FACE (Farmhouse and Artisan Cheese 
and Dairy Producers European Network) 

      
15 – 15:30   Avslutande diskussion 
      
19 -   Middag på Fredrik Erikssons restaurang Långbro 
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Plats 

Nordiska Museet, Djurgården, Stockholm, se hemsida 

Middagen 

Middagen kommer att serveras på Fredrik Erikssons Långbro Värdshus, läs mer. Medlemmars medföljande är välkomna till 
middagen till ett starkt rabatterat pris om 400 kronor. Antalet platser är begränsat och därför bör du anmäla dig och din 
partner snarast. 

Boende  

Deltagarna ordnar själv sitt boende.  

Kostnader  

Deltagandet i föreningens arrangemang är gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar 600 kronor. 

Middagen är likaså gratis för föreningens medlemmar och för medföljande betalar du ett starkt rabatterat pris om 400 
kronor. Icke medlemmar kan delta i middagen om plats finns och betalar hela middagskostnaden.

Observera att det är ett begränsat antal platser till middagen. Först till kvarn gäller. 

Anmälan  

Anmälan sker på sedvanligt sätt på vår hemsida, senast den 15 januari 2015, klicka här.  

Välkommen  

Styrelsen 

  
 


