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Nedläggning av Mejeritekniskt Forum 
 
 
Bakgrund 
 
1934 bildades i Malmö Svenska Mejeritekniska Föreningen av fem unga mejerikonsulenter. 
Målet med föreningen var att skapa ett forum för att främja och utveckla mejeritekniken i 
Sverige. 1889 bildades Svenska Mejerikonsulentföreningen som senare namnändrades till 
Svensk Mejeriingenjör Förening. Den 3 oktober 2000 "fusionerade" de bägge föreningarna 
till Mejeritekniskt Forum. 
 
Föreningen är en ideell förening, med syfte att verka för höjande av medlemmarnas 
mejeritekniska kompetens. Föreningen skall också medverka i kontaktskapandet mellan 
personer verksamma inom eller för mejeriindustrin. Medlemsantalet i föreningen är högt; 
drygt 600 personer. 
 
Föreningen har följande uppdrag: 

- Ordna möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och symposier 
(målsättning att anordna 4 aktiviteter per år) 

- Samarbeta med motsvarande organisationer i de andra nordiska länderna 
- Utdela resestipendier 
- Föreningen har även en hemsida på internet 

 
 
Motiv för nedläggning 
 
Intresset och engagemanget för Mejeritekniskt Forum är svagt. Vi lever i en annan 
verklighet idag än när föreningen bildades på 1930-talet. Dagens yrkesliv ställer höga krav 
på medarbetarnas arbetsinsatser. Ett högt uppdraget tempo försvårar engagemang i 
intresseföreningar.  
 
Deltagarantalet på de aktiviteter som anordnas av föreningen är genomgående lågt, oftast 
inte mer än 10-15 personer. Styrelsens tolkning är att mejeriföretagen hellre anordnar egna 
aktiviteter för kompetensutveckling av chefer och övrig mejeripersonal. Av konkurrensskäl 
vill man inte att sådant görs gemensamt för mejeriindustrin. 
 
Föreningen har idag svårt att få sökande till stipendieresor. Styrelsens tolkning är att 

företagen själva vid behov ordnar studieresor för sin personal och slipper på så sätt att 

redovisa sina erfarenheter offentligt. 

 
Styrelsen bedömer att den globalisering som nu sker på svenska mejerimarknaden, med 
utländska ägare till mejeriföretag, innebär att intresset för föreningen minskar ytterligare. 
 



Styrelsen föreslår därför att Mejeritekniskt Forum läggs ned. Nedan redovisas vad som 
gäller för nedläggningen. 
 
Stadgar för nedläggning av föreningen 
 
§ 13 
För att föreningen skall upplösas fordras beslut härom vid två på varandra följande ordinarie 
årsmöten varvid minst 3/4 av de röstande vid det andra årsmötet skall biträda förslaget om 
upplösning. Styrelsen skall avge redovisning för tiden fram till likvidationsbeslut.  
Föreningens tillgångar – inklusive de medel som finns avsatta för stipendieverksamhet – 
skall vid upplösning överföras till organisation som främjar mejerivetenskap eller 
mejeriutbildning.  
Upplösningen av föreningen skall handhas av en likvidator. Denna skall vara auktoriserad 
revisor eller advokat och utses av Stockholms Handelskammare om tillgångarnas värde 
efter avdrag för skulder är minst fem gånger högre än vad Stockholms Handelskammare 
uppskattar likvidationskostnaderna till. I annat fall skall föreningens auktoriserade revisor 
vara likvidator. Likvidatorn beslutar till vilken organisation tillgångarna skall föras med 
iakttagande av vad som anges ovan. Likvidatorn skall redovisa avvecklingen vid extra 
årsmöte där frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden fram till likvidationsbeslutet och 
för likvidatorn för tiden därefter behandlas. Årsmötet skall därefter besluta om att 
föreningen är upplöst. 
 
Några kommentarer till ovanstående: 
Det krävs två på varandra följande ordinarie årsmöten för beslut om nedläggning av 
föreningen, med ett år mellan mötena. Vid årsmötet får medlemmarna rösta. Endast 
medlemmar som deltar i årsmötet får rösta. Här räcker det med enkel majoritet för att 
förslaget om nedläggning av föreningen tas vidare från årsmötet 2012 till årsmötet 2013. 
Vid det andra årsmötet krävs att ¾ av de röstande bifaller förslaget. Efter det kopplas en 
likvidator in. Vid ett extra årsmöte redovisar likvidatorn avvecklingen och det extra 
årsmötet beslutar att föreningen är upplöst. Det krävs alltså 3 årsmöten för att upplösa 
föreningen. Det tredje årsmötet behöver inte vara ordinarie utan kan hållas tidigare. 
 
Som jämförelse kan beslut om stadgeändring (§ 12) fattas av två på varandra följande 
årsmöten (om man inte är eniga vid det första), där ett är ordinarie årsmöte och det ska 
förflyta minst tre månader mellan årsmötena. Minst 2/3 av de röstande vid det andra 
årsmötet måste biträda förslaget. 


