Verksamhetsberättelse 2011
Sveriges Sensoriska Nätverk
Sveriges sensoriska nätverk är en ideell förening som arbetar för att utveckla
medlemmarnas intresse för och kunskaper om sensorisk analys. Nätverket arbetar för att
sprida kunskap om sensorikens användbarhet vid en korrekt tillämpning genom att alla
medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Genom medlemsbladet SSN-Nytt, hemsidan www.ssn.nu och den nya facebooksidan
finns möjlighet att informera och få kontakt med medlemmarna. På hemsidan finns
information om ämnet sensorik, kurser, seminarier, utbildningar, mm. SSN:s hemsida får
i genomsnitt fem besök per dag, av vilka 3-4 är unika. De flesta söker sig till sidan aktivt,
men några få hamnar på sidan oavsiktligt genom sökningar på Google. 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.

Aktiviteter
Under verksamhetsåret har 4 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.
Sedan 2008 är det Annika Berndtsson, Stora Enso, som är redaktör för SSN-Nytt.
Annika tar emot bidrag och ansvarar för att tidningen kommer ut på nätet.
Årsmötet för 2011 hölls på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, den 11
februari 2011. I samband med mötet avgick Gunilla Linde, Arla Foods, Linköping, Berit
Albinsson, SIK, Göteborg och Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan som
styrelseledamöter och avtackades för gott arbete med blommor. Som nya
styrelseledamöter valdes Susanne Ekman, SIK AB, Marie Ulmander, Axfood Sverige AB
och Mia Prim, SIK AB. Mia Prim valdes till föreningens ordförande.
Vid mötet beslutades att SSN ska gå med i E3S (European Sensory Science Society) i
initialt tre år. Efter avslutat möte bjöd SSN på lunch och därefter presenterades
Psykologiska institutionen och Gösta Ekmans laboratorium. Efter tre mycket intressanta
föreläsningar fick vi i mindre grupper gå runt på olika stationer där vi lärde oss om bl.a.
taktil perception och ljudlandskap.
Medlemsavgiften är oförändrad för 2011, 500 kr.
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Medlemsmötet för 2011 hölls den 9 november på Lindhagens Mat & Möte i Stockholm.
Trots hårt arbete av programansvariga gick det inte att arrangera årets medlemsmöte
hos ett medlemsföretag. Temat för mötet var ”Arom och doft – att vara eller inte vara”.
Mötet lockade hela 60 av nätverkets medlemmar. Mötet inleddes med att Mia Prim
hälsade välkommen. Därefter presenterade programansvariga Ida Gunnarsson och
Susanne Ekman dagens program och talare. Gunnar Hall, SIK AB, berättade om Aromer
– en flyktig historia, Rickard Kristensson och Pia Silfvestolpe från Givaudan följde
därefter med Från idé till rätt smak. Efter en god lunchbuffé fick vi lyssna på Ulla
Forsgren Brusk från SCA som talade om En oroväckande hemlighet. Mötet avslutades
med att Mia Prim berättade om föreningens deltagande i E3S och hur SSN kan dra mer
nytta av sitt medlemskap. Kvällen innan bjöd föreningen medlemmarna på middag på
Gubbhyllan på Skansen. Enligt vår utvärdering var de flesta av de 26 som svarade
mycket nöjda med föreläsningarna, maten och dagen i sin helhet. Cirka 30
medlemmar deltog i middagen.
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 104 betalande medlemmar. Detta är en
ökning med 9 medlemmar jämfört med 2010. Kontaktuppgifter för samtliga medlemmar
finns i medlemsmatrikeln som Karin Amnå ansvarar för. En ambition är att presentera
nya medlemmar i SSN-Nytt.
Som ett första steg i att göra SSN till ett mer levande och aktivt nätverk sände styrelsen
ut en webbenkät till samtliga medlemmar i början av sommaren. Sammanlagt svarade 36
personer på enkäten. Resultaten bidrog bland annat till att en Facebooksida startades,
och lanserades vid Medlemsmötet i november. Resultatet av enkäten presenterades i
SSN-Nytt nr. 3.
I april medverkade SSN, tillsammans med 11 andra nationella föreningar i Europa, till att
bilda E3S (European Sensory Science Society). Bland annat utförde vi ett omfattande
arbete med att förbättra förslag till stadgar.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten. Det konstituerande
styrelsemötet efter årsmötet hölls på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet,
den 11 februari 2011. Därefter har styrelsen träffats på Stora Enso, Karlstad den 5 maj,
SIK AB i Göteborg den 15 september och Gubbhyllan, Stockholm den 9 november.
Däremellan har styrelsen haft tre telefonmöten (23/3, 10/6 och 10/10). Styrelsen har i
huvudsak planerat och genomfört årsmötet och medlemsmötet, diskuterat innehåll i
SSN-Nytt, startat upp ett förbättringsarbete för ett mer aktivt nätverk, samt arbetat med
inträdet i E3S – vilket har krävt extra arbete under året.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 bestått av:
Ordförande: Mia Prim, SIK AB, Göteborg
Sekreterare: Marie Ulmander, Axfood Sverige AB, Solna
Kassör: Evalott Axelid-Molin, Leaf AB, Gävle
Medlemsansvarig: Karin Amnå, ICA Sverige AB, Stockholm
Redaktör för hemsidan: Östen Axelsson, Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet
Redaktör för SSN-Nytt/vice ordförande: Annika Berndtsson, Stora Enso, Karlstad
Programansvariga: Susanne Ekman, SIK, Göteborg, samt Ida Gunnarsson, Synovate
Sweden AB
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Stort tack till alla som har hjälpt till vid årsmötet och medlemsmötet och bidragit med
inlägg i SSN-Nytt!

Mia Prim
Ordförande

Annika Berndtsson
Vice ordförande

Evalott Axelid-Molin
Kassör
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Medlemsansvarig

Östen Axelsson
Redaktör för hemsidan
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Programansvarig
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Programansvarig

3

