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God uppslutning när Norrmejerier
genomförde digital stämma 2 juni
Norrmejeriers stämma den 2 juni i år genomfördes, i likhet med många andra
organisationer, digitalt på grund av den pågående Corona pandemin. 51 av
51 möjliga delegater deltog på stämman som beslutade att ställa sig bakom
styrelsens förslag om fördelning av 2019 års resultat och om ansvarsfrihet för
styrelsen. Motionsbehandling bordlades dock till en extra stämma i höst.
- Det digitala formatet har fungerat bra, men många upplever att det är

svårt att få till bra diskussioner som är en förutsättning för god
medlemsdemokrati säger Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande. Stämman
beslutade därför att bordlägga motionsbehandling till en extra stämma i höst
som förhoppningsvis ska gå att genomföra fysiskt.
Till nya ledamöter i styrelsen valdes Stefan Stolt, Junsele och Linda Lejderud,
Alnö.
Vid styrelsens konstituerande möte, fick Ulla Bergström från Svensbyn
(Norrbotten) förnyat förtroende i uppdraget som styrelsens ordförande. Ulla
Bergström har varit ledamot i Norrmejeriers styrelse under 13 år. De senaste
tre åren som ordförande. Göran Olofsson, Ånäset (Västerbotten) valdes till
vice ordförande.
Nyval till styrelsen: Linda Lejderud, Alnö, Stefan Stolt, Junsele. Omvalda
ledamöter: Helena Ågren, Vännäs och Johan Liljebäck, Överkalix. Övriga
ledamöter: Ulla Bergström, Svensbyn (ordförande). Göran Olofsson, Ånäset
(vice ordförande). Eva Vidholm, Hallen. John Baars, Flarken. Dan Burman och
Peder Nilsson är ordinarie arbetstagarrepresentanter. Avgående
styrelseledamöter: Kjell Forsén, Bredbyn och Jan-Erik Söderholm, Nordmaling.
2019 års resultat
Norrmejerier summerade 2019 med ett nollresultat (-260 tkr) efter finansiella
poster. Omsättningen blev närmare 119 Mkr högre än föregående år och
mjölkinvägningen slutade på 205 Mkg, i nivå med 2018. Under 2019 har
betalningen per kg invägd mjölk (inkl. ekologisk) försvagats och den
genomsnittligt utbetalda ersättningen för mjölkråvaran var 13 öre lägre än
genomsnittet 2018.
- 2019 var ett utmanande år för föreningen säger Ulla Bergström. Men vi ser
att stödet för det lokala lantbruket ökar och samtal och diskussioner om lokal
livsmedelsförsörjning är nu högt upp på agendan. Med en stadig efterfrågan
från konsumenter, näringsliv och offentlig verksamhet kan vi norrländska
mjölkbönder fortsätta hålla jordbruket levande. För vem kan ta bättre ansvar
än vi själva för ett hållbart jordbruk och att producera vår egen mat i Sverige
och i Norrland.
Fördelning av årets resultat

Norrmejeriers stämma har enhälligt beslutat att ställa sig bakom styrelsens
förslag om disponering av 2019 års resultat. Styrelsens förslag innebär att
ingen utdelning sker som ränta eller insatsemissioner utan att vinsten är
kollektiv, dvs kvar inom föreningen, genom att till förfogade stående
vinstmedel disponeras så att ny räkning överföres.
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Om Norrmejerier
Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 422 lokala
bönder varav 354 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och
delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200
miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika
mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår
varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®,
Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550
årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.
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