Motion till MTF Årsmöte 2012

Ändring av föreningens ändamål
Bakgrund:
Mejerimarknaden är under start förändring i Sverige. Antalet stora mejeriföreningar är snart nere på
tre och konkurrensen tilltar. Den nu uppkomna situationen visar att föreningarna lägger större vikt
på kompetensuppbyggnad internt och att det är en njugghet att dela kunskap med andra föreningar.
Konsekvensen av det blir att föreningen har svårt att få sökanden till stipendier och har ett lågt
deltagande på kompetenshöjande aktiviteter. Slutsatsen är att föreningen syfte inte är förankrad i
den nuvarande mejerimarknaden i Sverige.

Förslag:
Att föreningens ändamål ändras till Kamratförening med syfte att stötta medlemmarnas samhörighet
och nätverk. Det tidigare syftet om kompetenshöjning , utdelande av stipendier och nordisk
samverkan faller bort.
Detta kräver en ändring i stadgarna. Det kräver att det fattas enhälligt beslut eller att beslutet fattas
av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ett ordinarie årsmöte – och att det förflyter minst
tre månader mellan årsmötena och att minst 2/3 av de röstande vid det andra årsmötet biträder
förslaget.
Nuvarande stadgar lyder som följer
§ 2 Ändamål
Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för höjande av medlemmarnas mejeritekniska
kompetens så att dessa genom ökat yrkeskunnande och höjd yrkesstolthet främjar sin egen och
svensk mejeri industris utveckling.
Föreningen skall medverka i kontaktskapandet mellan personer verksamma inom eller för
mejeriindustrin. För att nå detta ändamål skall föreningen
¤ ordna möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och symposier
¤ samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder
¤ utdela stipendier.
Förslag till nya stadgar. Ändringar i fet och kursiv.
§ 2 Ändamål
Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för att vidmakthålla samhörighet och ett gott
kamratskap mellan medlemmarna. Föreningen skall medverka i kontaktskapandet mellan personer

verksamma inom eller för mejeriindustrin. För att nå detta ändamål skall föreningen
¤ ordna möten och andra arrangemang för medlemmarna samkväm och förkovran

Konsekvensen av detta förslag blir att stipendiefonden läggs ner och föreningen inte längre deltar i
det Nordiska samarbetet. Aktivitetsnivån blir ett stort årsmöte och en till tre mindre arrangemang
per år lämpligtvis med videoteknik.

