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Verksamhetsberättelse 2010
Sveriges Sensoriska Nätverk
Sveriges sensoriska nätverk är en ideell förening som arbetar för att utveckla
medlemmarnas intresse för och kunskaper om sensorisk analys. Det kan ske genom
informella kontakter via medlemsförteckningen, men också genom organiserade
medlemsmöten. 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 och webbsidan www.ssn.nu finns möjlighet att
informera och få kontakt med medlemmarna. På hemsidan finns information om
ämnet sensorik, kurser, seminarier, universitetsutbildningar. Vid minst två årliga
träffar i nätverkets regi finns tillfälle att diskutera t.ex. tillämpning av olika metoder
samt nya rön inom området. Genom medlemsförteckning ges möjligheter till
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 artiklar alternativt att bidrag utifrån tas in. För
att underlätta arbetet med SSN-Nytt fungerar en av styrelseledamöterna som
redaktör. Sedan 2008 är Annika Berndtsson, Stora Enso redaktör. Annika tar emot
bidrag och ansvarar för att tidningen kommer ut på nätet.
Årsmötet för 2010 hölls på Synovate Sweden AB i Stockholm, den 12 mars 2010. I
samband med mötet avgick Lennart Mårtensson, Tetra Pak, Lund och Jens
Lindberg, Systembolaget, Stockholm som styrelseledamöter. Under 2009 avgick
styrelseledamoten Ida Cederlund. Lennart och Jens avtackades för gott arbete med
blommor och present. Som nya styrelseledamöter valdes Karin Amnå, ICA Sverige
AB, Stockholm, Östen Axelsson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
och Ida Gunnarsson, Synovate Sweden AB, Stockholm. Efter avslutat möte bjöd
SSN på lunch och därefter presenterade Juanita Conway och Agneta Hallström
verksamheten. Som avslutning blev vi guidade i bedömningslokalerna.
Medlemsavgiften är oförändrad för 2010, 500 kr.
Medlemsmötet för 2010 arrangerades i samarbete med Iggesund Paper Board och
hölls den 11 november på Iggesunds Bruk i Strömsbruk utanför Hudiksvall med
Gunnar Forsgren som värd. Temat var ”Hög standard – kvalitetssäkring inom
sensorisk analys”. Mötet lockade 27 av nätverkets medlemmar. Mötet inleddes med
att Gunnar Forsgren och Åsa Öström hälsade välkommen. Därefter pratade Karita
Thomé från Swedish Standards Institute (SIS) om standardiseringsarbete inom
sensorisk analys. Från Norge kom Urd Bente Anderson, Vinmonopolet och berättade
om GLP och deras ackrediteringsarbete med praktiska exempel. Efter lunch

guidades vi runt i fabriken som avslutades med en sensorisk test av choklad med
bismaker. Mötet avslutades med att Gunnar Forsgren berättade om sitt
avhandlingsarbete. Kvällen innan bjöd föreningen medlemmarna på middag på
Hälsinglands museum. Både underhållning i form av musik och guidning på museet
ingick. Cirka 20 medlemmar deltog i middagen.
Under verksamhetsåret 2010 hade nätverket 96 betalande medlemmar.
Kontaktuppgifter för samtliga medlemmar finns i medlemsmatrikeln som Karin Amnå
ansvarar för. En ambition är att presentera nya medlemmar i SSN-Nytt.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten. Det konstituerande
styrelsemötet efter årsmötet hölls på Synovate i Stockholm, den 12 mars 2010.
Därefter har styrelsen träffats på följande platser, Stora Enso, Karlstad den 3 maj,
och Leaf AB i Gävle den 14 september. Däremellan har styrelsen haft fyra
telefonmöten (26/3, 8/6, 15/10 och 7/12). Styrelsen har i huvudsak planerat och
genomfört årsmötet och medlemsmötet, diskuterat innehåll i SSN-Nytt samt arbetat
med den nya hemsidan.
Under 2010 har SSNs nya hemsida öppnats. Ansvarig för hemsidan är Östen
Axelsson.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2010 bestått av följande medlemmar:
Ordförande: Åsa Öström, Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi,
Örebro universitet, Grythyttan
Sekreterare: Gunilla Linde, Arla Foods, Linköping
Kassör: Evalott Axelid-Molin, Leaf AB, Gävle
Medlemsmatrikel: Karin Amnå, ICA Sverige AB, Stockholm
Hemsidan: Östen Axelsson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Redaktör SSN-Nytt: Annika Berndtsson, Stora Enso, Karlstad
Programansvariga:
Berit Albinsson, SIK, Göteborg
Ida Gunnarsson, Synovate Sweden AB

Stort tack till alla som har hjälpt till vid årsmötet och medlemsmötet och bidragit med
inlägg i SSN-Nytt!

Ordförande SSN
Åsa Öström

