Verksamhetsberättelse 2019
Sveriges Sensoriska Nätverk
Sveriges Sensoriska Nätverk (SSN) bildades 1996, och är en oberoende och icke näringsidkande
ideell intresseförening som arbetar för att utveckla medlemmarnas intresse för och kunskaper om
och inom sensorisk analys. Nätverket arbetar för att sprida kunskap om sensorikens användbarhet
och tillämpningar genom att föreningens medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och
kunskaper.
Vid minst två årliga träffar i nätverkets regi finns tillfälle att diskutera t.ex. tillämpning av olika
metoder samt nya rön inom sensorik. Genom medlemsmatrikeln ges möjligheter till informella
kontakter med kollegor för utbyte av erfarenheter och kunskaper om olika problem/lösningar i sin
egen arbetssituation.
Föreningens löpande verksamhet leds av en styrelse som består av föreningens ordförande och
ytterligare minst två ordinarie ledamöter. Varje ledamot väljs för en mandatperiod om två år.
Styrelseledamöter och ordförande sitter högst fyra år i följd. Under verksamhetsår 2019 bestod
styrelsen av åtta ledamöter, inklusive föreningens ordförande.
Kommunikation mellan föreningen och dess medlemmar sker genom medlemsbladet SSNNytt,
hemsidan www.ssn.nu, Facebooksidan - Sveriges Sensoriska Nätverk, Linkedln samt
medlemsutskick per e-post.
Aktiviteter
Medlemskommunikation
Kommunikation om SSN:s verksamhet och olika typer av sensoriska aktiviteter har under år 2019
gjorts genom mailutskick, medlemsbladet SSN-Nytt, hemsidan www.ssn.nu, Facebooksidan
(Sveriges Sensoriska Nätverk) och Linkedln. Information om European Sensory Science Society
(E3S) och dess aktiviteter har också kommunicerats genom dessa kanaler samt genom
medlemsmöten.
Hemsidan
På hemsidan ssn.nu finns information om ämnet sensorik, kurser, seminarier, utbildningar etc.
Marie Gundelach Vestin har under året varit redaktör för SSN:s hemsida. Under 2019 var antalet
besök på SSN:s hemsida 1959st varav 1453st var unika. Det totala antalet är 222st färre medan
de unika är 88st färre än 2018. Den genomsnittliga tiden som våra besökare stannar på hemsidan
är 1,5 minuter och avvisningsfrekvensen ligger på ca 56 procent.
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Social medier
På SSN:s Facebooksida kommuniceras div. information gällande medlemsmöte, årsmöte,
workshops, platsannonser mm ut till följarna. Även länkar till ssn.nu och LinkedIn delas. SSN har
152st följare på Facebook vilket är en ökning från 2018 då motsvarande siffra var 143 st. På den
nyskapade Linkedln-sidan har 61st personer anslutit sig.
E3S - European Sensory Science Society
SSN är medlem i E3S och SSNs har en kontaktperson mot E3S. Under 2019 var det Penny
Bergman. Sedan 2018 och framåt har SSN stått i kontakt med E3S främst genom Pernilla Sandvik
som arbetat i projekt relaterade till verksamheten i E3S.
Utökad medlemsaktivitet
Under 2019 fortsatte styrelsen med att arbeta för att arrangera fler workshops för SSNs
medlemmar. Två workshops planerades, men bägge fick ställas in pga. för få anmälningar. För att
få hjälp av medlemmarna diskuterades nya idéer vid SSNs medlemsmöte i november. Här framkom
nya idéer om att anordna kurser och ev fler seminarier. Fortsatta diskussioner kommer att ske
under 2020.
SSN-Nytt
Under verksamhetsåret har fyra nummer av medlemstidningen SSN-Nytt publicerats, en nättidning
som medlemmarna har tillgång till via www.ssn.nu. Det är medlemmarna själva som bidrar med
material till tidningen, alternativt tas bidrag in utifrån. För att underlätta arbetet med SSN-Nytt
fungerar en av styrelseledamöterna som redaktör, Isabella Lee, och en biträdande redaktör,
Mathias Lundgren. Förutom texter från medlemmar skriver även redaktören själv om olika
aktiviteter samt framför information från styrelsen. Alla nya SSN-medlemmar får chansen att
presentera sig i SSN-Nytt. Marie Gundelach Vestin ansvarar för att tidningen publiceras under
medlemssidorna på ssn.nu samt postar information om senaste numret under aktuellt på ssn.nu
och på Facebook-sidan. För att öka tillgängligheten för medlemmarna har SSN-nytt även mailats
ut av medlemsansvarig/Penny Bergman.
Ny Logga
SSNs nya logga har implementerats under 2019.
Årsmöte
Årsmötet hölls på IPSOS i Stockholm, 2019-03-05. Det var 24 röstberättigade medlemmar
närvarande vid mötet. I samband med mötet avgick Cecilia Norman och Martin Röjås som
styrelseledamöter och avtackades för gott arbete. Till nya styrelseledamöter valdes Mathias
Lundgren och Penny Bergman. Samtliga ledamöter valdes på två år. Karin Wendin valdes fortsatt
till föreningens ordförande.
Till ledamöter i föreningens valberedning valdes Karin Anderö och Johan Swahn. Båda valdes på
ett år fram till och med årsmötet 2020. Efter flera år som ordinarie revisor Östen Axelsson avgick
och Pernilla Sandvik övertog uppdraget . Dag Glebe valdes som revisorssuppleant för
verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
Efter avslutat årsmöte anordnade Barry-Callebaut en spännande chokladprovning med många nya
sensoriska infallsvinklar.
Medlemsdag
Den 21 november arrangerades SSN:s medlemsmöte hos The Absolut Company i Åhus. Mötet
inleddes redan på kvällen den 20 november med att de som kunde och ville var med och åt en god
middag hos Åhus Home. Antalet deltagare var ca 37 st.
Medlemsmötet inleddes av ordförande Karin Wendin och Andreas Öbrink som presenterade The
Absolut Company och programmet för dagen som hade temat ”Sensorik och Förpackningar”.
Därefter hölls fyra spännande föredrag, av Elna Hallgard från Orkla Foods; Karin Thunberg från
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Holmens papper, Annika Hansson från Tetra Pak och Annika Berndtsson från Stora Enso. The
Absolut Company anordnade också en mycket uppskattad guidning i de sensoriska lokalerna.
Inför medlemsmötet har en SSN-roll up gjorts, den är tänkt att kunna användas vid framtida
aktiviteter!
Styrelsemöten
Styrelsen har under året 2019 haft 11 protokollförda styrelsemöten samt 5 st arbetsmöten utöver
årsmötet. Samtliga möten utom två har varit per telefon/Skype/Microsoft Teams. Mötesdatum för
protokollförda styrelsemöten: 8 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 5 mars
(konstituerande), 8 maj, 24 maj, 5 juni, 21 augusti, 20 november och 5 december.
Arbetsmöten hölls: 3 september, 23 september, 30 september, 11 november och 20 december.
Årsmöte hölls 5 mars.
Styrelsen har i huvudsak planerat och genomfört årsmötet och medlemsmötet, planerat och
genomfört nya aktiviteter i form av workshop, arbetat med verksamhetsplan och införandet av
logga, diskuterat innehåll i SSN-Nytt, SSNs hemsida samt SSNs sociala medier.
Ekonomisk redovisning och utveckling
Under verksamhetsår 2019 har SSN helt gått över till elektronisk bokföring. Förändringen gör
kontering och årsbokslut enklare att hantera, samt att det blir en stor tidsbesparing för kommande
kassörer.
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 81 medlemmar, varav 79 st betalande medlemmar samt
2 hedersmedlemmar. Detta genererade en årsintäkt om 55 700 (49 900) kr i medlemsavgifter.
Totalt uppgick årets kostnader till 56 123,63 (46 857,15) kr. Årets resultat blev
-423,63 (3 042) kr. Detta summerar föreningens fria egna kapital till 123 465,13 (123 888,76) kr vid
bokslutet för 2019.
Kostnadsökningar under 2019 relateras helt till kostnader för ny logga, kostnader för
medlemsaktiviteter som inkluderar resor och hotell för föredragshållare.
Föreningens medlemsutveckling 2010–2019
År
2019 2018 2017
Antal betalande
81
99
107
medlemmar

2016
94

2015
81

2014
75

2013
82

2012
93

2011
104

2010
96

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Medlemsansvarig
Redaktör för hemsidan
Redaktör för SSN-Nytt
Biträdande redaktör
Programansvariga

Karin Wendin, Högskolan Kristianstad
Maksim Pettersson Lövgren, Fiedler &
Lundgren, Malmö
Ange Mertner, Bayn Europe, Gävle
Penny Bergman, RISE, Göteborg
Marie Gundelach Vestin, Bergendahls,
Hässleholm
Isabella Lee, Oriflame Cosmetics, Stockholm
Mathias Lundgren, E-Sense, Uppsala
Ranveig Nåbo, AS Foods, Mjölby
Mathias Lundgren, E-Sense, Uppsala
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Stort tack till alla som har hjälpt till vid årsmötet, medlemsaktivitet och medlemsmötet, samt bidragit
med inlägg till SSN-Nytt och på Facebook samt Linkedln!
Tack till IPSOS, Åhus Absolut samt Fiedler och Lundgren för hjälp med lokaler vid SSNs aktiviteter
och möten.
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