Vem blir årets MF-stipendiat?
Mer pengar än någonsin att vinna!
Mejeritekniskt Forum har under de senaste sex åren delat ut sammanlagt 210.000 kr i
resestipendier. Det betyder hela 35.000 kr per år i genomsnitt!
Nu låter vi återigen ribban gå ända upp till 50.000 kr och utlyser en
stipendietävling där det bästa förslaget kan ta hem hela potten!
Har du gått och funderat över möjligheten att fördjupa dig inom något speciellt område
kopplat till det du arbetar med? Någon ny produkt eller teknik, kvalitetsfrågor,
konsumtionsvanor eller produktutbud.
Det finns mängder av intressant kunskap som du kan få del av inom mejeri- och
mejeriforskningsföretag världen över. Möjligheten att söka stipendium från Mejeritekniskt
Forum är öppen för alla som arbetar i mejeriindustrin så medlemskap i föreningen är inte
nödvändig. Låt fantasin flöda!
Allt du behöver göra är att är att formulera vad du skulle vilja veta mer om.
Tag reda på var kunskap finns genom t.ex. internet och fackpress. Sök kontakt för att se
om möjlighet finns till ett besök och gör upp en grov reseplan.
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

•
•
•
•

vart du ska resa
vad som ska studeras
när du tänker resa
önskat stipendiebelopp

Ansökan skickas till föreningens kassör under adress:
Lennart Holmström, Svensk Mjölk, 105 46 STOCKHOLM
Mer information och mall för ansökan hittar du på vår hemsida,
www.mejeriteknisktforum.org. Där kan du också läsa reseberättelser från tidigare
stipendiater. Vi behöver din ansökan senast den 31 maj 2007.
Den/de som får sin ansökan beviljad ska upprätta en resplan och efter genomförd
studieresa skriva en stipendiereserapport. Reserapporterna kommer efter hand att
publiceras på föreningens hemsida.
Har du frågor kring stipendierna är du välkommen att kontakta föreningens kassör (tel:
08-790 58 28; e-post: lennart.holmstrom@svenskmjolk.se), föreningens ordförande
Jonas Svensson (tel: 046-19 13 61; e-post: jonas.svensson@kemikalia.se), Britt-Marie
Ekdahl (tel: 0500-47 37 01; e-post: britt-marie.ekdahl@arlafoods.com) eller Peter Hedin
(tel: 08-679 20 51); e-post: peter.hedin@tetrapak.com).
Utnyttja möjligheten att se dig om i världen och sök resestipendium!
Berika dig själv och oss andra med kunskaper från mejerikolleger i andra länder!
Välkommen med din ansökan!
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