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Dagordning Årsmöte 2010 
Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 
Plats:  Fakultetsklubben, Kårhuset 

§ Ärende Åtgärd Kom Bilaga 

1 Mötet öppnas Beslut   
2 Tid och sätt Beslut   
3 Val av mötesordförande Beslut   
3 Val av mötessekreterare Beslut   
4 Val av justeringsperson Beslut   
5 Eventuella adjungeringar Beslut   
6 Dagordningen Beslut   
7 Föregående mötesprotokoll Information  Bilaga 1 
8 Rapport från styrelsen Information  Bilaga 2 
9 Proposition angående medlemsavgift för 2011 Beslut  Bilaga 3 

10 Budget för 2011 Beslut  Bilaga 4 
11 Proposition angående stadga Beslut  Bilaga 5 
12 Val av ordförande Beslut   
13 Val av styrelseledamöter Beslut   
14 Val av valberedning Beslut   
15 Val av revisor Beslut   
16 Verksamhet Diskussion   
17 Övrigt Diskussion   
18 OFMA Beslut   

    
    
    
    
    

Med vänliga hälsningar 

CHRISTIAN NILSSON 
Ordförande, Alumniföreningen vid LTH 
 

 



Protokoll årsmöte för Alumniföreningen vid LTH. 
 

Datum : 20100325 
Närvarande: Ola Wintzell, Lars Nellgård, Tony Sjöstrand, Rolf Andersson, Alexander Hang, 
Christian Nilsson, Emma Fägerlind, Garbriella Westerdahl, Maria Nykvist, Christian Pendleton, 
Martin Appelgren och Magnus Särnqvist 

1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Ola Wintzell 

2. Årsmötet valde Ola Wintzell till mötesordförande. 

3. Magnus Särnqvist valdes till mötessekreterare.  

4. Christian Pendleton valdes till justerare.  

5. 5 Mötets behöriga utlysande fastställdes.  

6. Föredragningslistan godkändes.  

7. a) Ola Wintzell föredrog föreningens verksamhet under 2009. Se bilaga 1.  

b) Rolf Andersson föredrog föreningens ekonomi efter 2009. Se bilaga 2.  

Rapporterna lades till handlingarna.  

8. Magnus Herner föredrog revisorernas berättelse. Se bilaga 3.  

9. Styrelsen för 2009 beviljades ansvarsfrihet.  

10. a) Till ny styrelse valdes  Lars Nellgård, Rolf Andersson, Alexander Hang, Christian 
Nilsson, Emma Fägerlind,  Garbriella Westerdahl, Martin Appelgren och Magnus Särnqvist.  

b) Till föreningens ordförande valdes Christian Nilsson 

c) Till föreningens kassör valdes Rolf Andersson. 

11. Till revisorer valdes Tony Sjöstrand och Maria Nykvist.  

12. Valberedningsarbetet delegerades till styrelsen. 

13. Budget arbetet delegerades till styrelsen. 

14. Under övriga tog gamla styrelsen upp erfarenheter och tips inför framtiden. 

15. -Under verksamhet diskuterades stipendium som föreningen tidigare gett ur. Formen för 
framtiden är ännu oklar. Det har funnits rese stipendium för studier som varit sökbar 
tidigare.  

-Föreningen saknar en logga så en tävling kanske vore en rolig lösning.  

-Föreningens dator överlämnades till Christian Nilsson.  

-Föreningen har grupper på Facebook och Linkedin som kan utnyttjas för information.   

16. Mötets avslutades av Ola Wintzell.  

 



 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Mötesordförande Ola Wintzell, datum Mötessekreterare Magnus Särnqvist datum 

 

 

 

 

_______________________________  

Justerare Christian Pendleton, datum  

 



RAPPORT 
 

Kårhuset Lund, 12 november 2010 
 

 

Motion 1 (1)

Rapport från styrelsen 
I slutet av mars valdes den nya styrelsen, och då flera var helt nya så handlade vår första tid om att lära 
känna organisationen och dess historia och relationer samt att diskutera igenom vad vi själva ville med den. 
Målsättningen blev att fokusera på att bedriva verksamhet i form av aktiviteter, samt att förbättra 
medlemskontakten och marknadsföringen mot potentiella medlemmar. Utöver det har vi också fört 
diskussioner med LTH om potentiella samarbeten. 

Vi kommer under året ha haft 4 protokollförda sammanträden och 5 informella möten. 

Aktiviteter 
Eftersom föreningen inte anordnat aktiviteter på lång tid så ville styrelsen sätta ett ambitiöst schema. Under 
hösten har styrelsen anordnat en alumnipub, ett studiebesök på Söderåsens biogasanläggning, mingel i 
samband med Sångarstriden samt ska anordna fördrink till Nyårsbalen. Uppslutningen har varit varierande, 
alumnipuben besöktes av runt 15 personer, studiebesöket anmälde sig 12 till och Sångarstriden gick 7 på.  

Inför våren är två aktiviteter planerade, och diskussioner förs med LTH om 50-årsjubiléet. 

Marknadsföring 
Under året har vi också arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial, bl.a. finns förslag på logga och 
grafisk profil samt att reklam i form av visitkort har tryckts upp. Utöver det har tal hållits vid 
examenshögtiderna. 

En annan del i marknadsföringen är projektet att ta fram en ny hemsida. Dock har detta tagit längre tid än 
förväntat. 

Medlemskontakt 
För att kunna upprätthålla en stabil verksamhet krävs bra informationskanaler till medlemmarna. Styrelsen 
har som målsättning att två gånger om året skicka brevutskick till samtliga medlemmar. Utöver det 
informeras om aktiviteterna i mer detalj via mail. Denna kanal når dock knappt mer än hälften av 
föreningens medlemmar. 

Styrelsen genom 

CHRISTIAN NILSSON   
Ordförande för Alumniföreningen vid LTH  
 



PROPOSITION 
 

Kårhuset Lund, 12 november 2010 
 

 

Motion 1 (1)

Proposition angående årsavgift 
Under föreningens bokslutsmöte 25/3 2010 fattades beslut om att fastställa medlemsavgiften för 2011 till 
50 kr per år. Anledningen till detta var att föreningen inte haft någon verksamhet och därför ”samlade 
pengar på hög”. Med en avgift på 50 kr blir medlemsintäkterna till föreningen så låga att de bara precis 
täcker administrationskostnaderna för vår medlemshantering.  

Under hösten 2010 har föreningen anordnat en rad aktiviteter, och detta har också medfört högre 
kostnader. För att kunna ha medel att bedriva föreningens verksamhet på ett bra sätt anser styrelsen att det 
är motiverat att riva upp beslutet från bokslutsmötet och istället fastställa medlemsavgiften till 100 kr per år. 

Med anledning av detta yrkar styrelsen 

 att riva upp beslutet från bokslutsmötet 25/3 2010 att sätta medlemsavgiften för 2011 till 50 kr per 
medlem. 

 att fastställa medlemsavgiften för 2011 till 100 kr per medlem. 

Styrelsen genom 

CHRISTIAN NILSSON   
Ordförande för Alumniföreningen vid LTH  
 



BUDGET 
 

Kårhuset Lund, 12 november 2010 
 

 

Budget 1 (1)

Budget för verksamhetsåret 2011 

Intäkter 
 Medlemsavgifter 60 000 kr 
 ______________ ________ 
 Summa intäkter 60 000 kr 

Kostnader 
 Medlemshantering 27 000 kr 
 Medlemsutskick 10 000 kr 
 Bokföring 2 000 kr 
 Styrelsen fika  2 000 kr 
 Årsmöte  2 000 kr 
 Aktiviteter 14 000 kr 
 Hemsida, serverplats, etc. 2 000 kr 
 Övrigt 1 000 kr 
 _____________ ________ 
 Summa kostnader 60 000 kr 
 
 

 

Undertecknad yrkar 

 att fastställa ovanstående budget för verksamhetsåret 2011. 

Styrelsen genom 

CHRISTIAN NILSSON   
Ordförande för Alumniföreningen vid LTH  
 



PROPOSITION 
 

Kårhuset Lund, 12 november 2010 
 

 

Motion 1 (1)

Proposition angående nya stadgar 
Det råder i dagsläget en osäkerhet kring stadgarna för Alumniföreningen vid LTH, då det har saknats ett 
tillfredställande sätt att arkivera handlingar och dylikt. Den kopia som vi funnit är senast reviderad 1997. 
Med anledning av detta vill styrelsen föreslå att man beslutar om en version av stadgarna, så att vi med 
säkerhet kan veta att det är den som gäller. 

Samtidigt som vi gör detta har styrelsen gått igenom det befintliga dokumentet och gjort en rad 
förändringar, bl.a. har dispositionen helt reviderats. Några av de större sakförändringar som föreslås är att 

• Förtydliga Alumniföreningens syfte, samt göra så att det mer överensstämmer med vår 
verksamhet och den vi vill bedriva. 

• Det ska räcka att ha läst vid LTH för att kunna bli medlem. Detta är för att inte utesluta sådana 
som fått jobb innan de färdigställt sin utbildning samt för att möjliggöra för studenter att gå med 
redan i slutet av sina studier. 

• Det inte ska råda några frågetecken kring namnet, som fastställs till Alumniföreningen vid LTH. 

• Styrelsefunktionen sekreterare läggs till. 

• Det blir lättare att förändra stadgarna. 

 

Med anledning av detta yrkar styrelsen 

 att ersätta stadgar antagna 1994-05-20, reviderade 1997-12-09 med bifogade föreslagna stadgar för 
Alumniföreningen vid LTH. 

Styrelsen genom 

CHRISTIAN NILSSON   
Ordförande för Alumniföreningen vid LTH  
 



Föreslagna Stadgar för Alumniföreningen vid LTH 
Antagna X-X-X. 

§1 Ändamål 

Alumniföreningen vid LTH är en ideell förening vars ändamål är: 
 -att verka för ett ökat utbyte mellan studenter, lärare och alumner ute i yrkeslivet. 
 -att ordna sammankomster för föreningens medlemmar. 
 -att stödja och informera om alumniverksamhet anordnad av sektionernas 

alumniföreningar, LTH och Teknologkåren vid LTH. 

§2 Medlemsskap 

§2.1 Medlem  

Medlem i Alumniföreningen vid LTH är den som studerat vid LTH eller arbetar vid LTHs 
institutioner och därtill avlagt medlemsavgift till föreningen.  

§2.2 Hedersledamot 

Till hedersledamot i föreningen kan person som gjort betydande insatser inom föreningens 
verksamhetsområde väljas. Hedersledamöter utses genom beslut av årsmöte med minst 2/3 
stöd efter enhälligt förslag från styrelsen.  

§2.3 Utträde 

Utträde ur föreningen sker om medlemsavgift ej erläggs eller när medlem meddelar styrelsen 
om sitt utträde. 

§2.4 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs av medlemsmötet och erläggs årligen. 

§3 Medlemsmöten 

Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Årsmötet 
och Bokslutsmötet, extra medlemsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill. 

§3.1 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas företrädesvis i december månad.  
Där skall minst följande frågor behandlas: 
 1. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter för kommande 
 verksamhetsår, 
 2. Val av revisorer för kommande verksamhetsår, 
 3. Tillsättande av valberedning, 
 4. Beslut om budget och medlemsavgifter för nästföljande verksamhetsår. 
 5. Övriga som styrelsen förelägger Årsmötet eller frågor som lyfts till styrelsen av minst 
 tio medlemmar senast 45 dagar före Årsmötet. 
Årsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 30 
dagar före Årsmötet.  

§3.2 Bokslutsmöte 

Bokslutsmöte skall hållas under första kvartalet av varje verksamhetsår.  
Där skall följande frågor behandlas: 
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år; 
 2. Revisorernas revisionsberättelse för föregående år. 
 3. Styrelsens ansvarsfrihet.  
Bokslutsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 



30 dagar före Bokslutsmötet.  

§3.3 Beslut 

Medlemsmötet beslutar med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat. Omröstning 
vid medlemsmöte sker öppet, dock ska personval ske med sluten votering eller acklamation.  
Röstning genom fullmakt är ej tillåten. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning; i andra fall 
äger ordförande utslagsröst. 
Beslut på medlemsmöte får endast tas för ärenden upptagna på föredragningslistan. 
Föredragningslistan får under sammanträdet endast ändras om samtliga närvarande medlemmar är 
eniga därom. Röstberättigad är medlem i föreningen. 

§4 Styrelse  

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen består av minst fyra ledamöter. 
Ordförande och styrelse väljs av Årsmötet och styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. 
Mandatperioden för styrelsens ledamöter är ett år med möjlighet till omval. Styrelsen skall 
hålla minst ett styrelsemöte per halvår eller då ledamot av styrelsen så begär. Styrelsen 
ansvarar inför medlemsmötet för sin verksamhet. 
 
Det åligger styrelsen att sköta föreningens löpande verksamhet, verkställa Årsmötets beslut 
samt att förvalta föreningens tillgångar och senast under januari månad avge 
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt senast 30 dagar innan Årsmötet 
föreslå budget inför kommande verksamhetsår.  
 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet och öppen votering om inte stadgarna föreskriver 
annat eller sluten votering begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Styrelsen är 
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

§5 Föreningens räkenskaper 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
Föreningen firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§6 Revisorer 

Årsmötet skall varje år välja två revisorer som skall granska föreningens räkenskaper. För 
revisorerna skall väljas två suppleanter. Till revisorer kan väljas medlem av förening som inte 
innehar annat förtroendeuppdrag i föreningen under verksamhetsåret. Det åligger revisorerna 
att fortlöpande granska föreningens förvaltning och verksamhet, samt att senast 45 dagar före 
Bokslutsmötet följande år inkomma med revisionsberättelse.  

§7 Valberedning 

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Det åligger valberedningen 
att senast 45 dagar före årsmöte meddela styrelsen namnförslag för de poster som skall 
tillsättas vid mötet. Förslaget skall signeras av ledamöter i valberedningen och bifogas till 
Årsmötets föredragningslista. 

§8 Stadgeändring 

Förslag till ändring av stadgan kan framläggas av styrelsen eller av minst tio medlemmar. 
Förändringsförslag skall skriftligen lämnas till styrelsen senast 45 dagar före årsmöte. Vid 
årsmöte skall styrelsens yttrande i frågan föreligga. 
För ändring av stadgan krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet. 

§9 Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen kan endast tagas av två på varandra följande årsmöten, 
varav minst ett ordinarie där minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar i enighet med 
föreslagen upplösning. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar förvaltas såsom 
upplösande medlemsmöte beslutar. 



Stadgar för LTH Alumni 
Antagna 1994 - 05 - 20 
Reviderade 1997 - 12 - 09 
 
§1 Ändamål 
Kvaliteten på utbildning och forskning vid universitet och högskolor har en avgörande 
betydelse för vårt lands möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen. Ett 
gott samspel mellan LTH och samhället är en av förutsättningarna härför. LTH Alumni är 
en ideell förening vars mål är att i olika avseenden stödja LTHs verksamhet, utbildning 
och forskning.  
 
§2 Medlemskap 
Som individuell medlem i föreningen kan antas den som:  
1 vid LTH avlagt civilingenjörs-, arkitekt-, ingenjörs-, brandingenjörs-, tekn.lic- eller 
tekn.doktorsexamen; 
2 innehar tjänst som lärare vid LTH; 
3 utan att uppfylla ovanstående villkor likväl av särskilda skäl bedöms kunna vara en 
tillgång i föreningens verksamhet. 
Till hedersledamot i föreningen kan kallas person som gjort betydande insatser inom 
föreningens verksamhetsområde.  
 
§3 Erhållande av medlemskap 
Medlemskap enligt §2 1:a och 2:a momentet erhålles efter anmälan.  
Medlemsskap enligt §2 3:e momentet erhålles på förslag från tre medlemmar ställd till 
föreningens styrelse som kan bifalla eller avslå ansökan. 
Hedersledamotskap erhålles genom beslut av årsmöte efter enhälligt förslag från 
styrelsen. Vid årsmötet skall minst två tredjedelar av rösterna stödja styrelsens förslag 
för att den föreslagna kandidaten skall kallas. 
 
§4 Utträde 
Medlem som ej inom angiven tid erlagt eller vid anfordran erlägger fastställda avgifter är 
tills dessa blivit betalda, förlustig sina rättigheter som medlem i föreningen. Medlem som 
1 januari häftar i skuld för avgifter till föreningen med belopp motsvarande avgifterna för 
de två senaste åren, uteslutes ur föreningen. Medlem som på detta sätt uteslutits ur 
föreningen, får återinträda först sedan de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen 
fullgjorts.  
Medlem som genom sitt agerande skadat föreningens anseende kan efter enhÄlligt beslut 
av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
Medlem beviljas utträde på egen begäran. 
 
§5 Medlemsavgifter 
Avgiften för individuella medlemmar erläggs årligen.  
 
§6 Ekonomi 
Föreningens löpande ekonomi handhas av styrelsen. Av styrelsen utarbetad budget för 
nästföljande år skall underställas årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 
är 1 januari - 31 december.  
 
§7.1 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas företrädesvis i december månad. Därvid skall behandlas 
följande föreningsangelägenheter: 
1 Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisorer för 
kommande verksamhetsår; 
2 Tillsättande av valberedning enligt §12; 
3 Beslut om budget och medlemsavgifter för nästföljande verksamhetsår 
4 Annan fråga som styrelsen eljest beslutar förelägga årsmötet eller vars upptagande 
senast 45 dagar i förväg påyrkas av minst 10 medlemmar. 
Årsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 
30 dagar före årsmötet. Extra årsmöte må av styrelsen sammankallas då detta erfordras 
för beslut om stadgeändring eller i annan angelägenhet av vikt.  



 
§7.2 Bokslutsmöte 
Bokslutsmöte skall hållas under första kvartalet av varje verksamhetsår. Därvid skall 
behandlas följande föreningsangelägenheter: 
1 Styrelsens berättelse för föregående år; 
2 Revisorernas berättelse för föregående år; Styrelsens ansvarsfrihet. 
3 Styrelsens ansvarsfrihet.  
Bokslutsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna 
minst 30 dagar före bokslutssmötet.  
 
§ 8 Beslut på årsmöte 
Årsmötet beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utomkallelse av hedersledamot, 
vid ändring av stadgar samt vid föreningens upplösning då §§ 3, 13 resp 14 gäller. 
Inträffar vid val att två eller flera personer erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem 
genom lottning. I fråga om andra beslut gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes 
av ordföranden. Endast ärende, som är upptaget på föredragnings- listan, får göras till 
föremål för beslut på årsmötet. 
Röstberättigad är närvarande som fullgjort sina skyldigheter.  
 
§ 9 Styrelse 
Föreningens styrelse, som har sitt säte i Lund, består av minst sex ledamöter. 
Val av styrelsens ledamöter, inklusive ordförande, sker för ett år i sänder. Ingen bör 
tillhöra styrelsen längre tid än fem år i följd. Vid val av styrelse skall hänsyn tagas till 
lämplig representation för bl a arbetsområden och åldersgrupper inom föreningen. I 
styrelsen bör LTHs rektor och teknologkårens (TLTH) ordförande ingå.  
 
§ 10 Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte ersättare. 
Senast under februari månad skall berättelse avges angående den verkställda revisionen 
för senast förflutna räkenskapsår.  
 
§ 11 Styrelsens åligganden och beslut 
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, verkställa årsmötets beslut 
samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta föreningens tillgångar och senast under 
januari månad avge berättelse över verksamheten under föregående verksamhetsår. 
Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning, där icke 
annat föreskrives i dessa stadgar (§§ 3 och 4) eller sluten votering begäres. Vid lika 
röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.  
För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att mer än hälften av dess medlemmar 
är närvarande  
 
§ 12 Valberedning 
Till förberedande av årsmötets val av styrelse och revisorer, tillsättes en valberedning, 
bestående av tre ledamöter, av vilka en är sammankallande. 
Valberedningen skall senast 45 dagar före det årsmöte, då valet skall äga rum, meddela 
styrelsen sitt förslag, vilket skall tillkännages i årsmötets föredragningslista.  
 
§ 13 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av minst tio 
medlemmar. Förslag jämte styrelsens yttrande förelägges nästföljande årsmöte. 
Ändringsförslaget kan antas om 3/4 av samtliga röster avges för förslaget 
 
§ 14 Upplösning 
För beslut om upplösning krävs att beslut därom fattas vid två på varandra följande 
årsmöten med minst 45 dagars mellantid, varav det ena må vara extra årsmöte, samt att 
vid det senare av dessa möten minst två tredjedelar av samtliga röster avges för 
förslaget.  
Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla LTH, att förvaltas i den anda 
som stadgans §1 ger uttryck för. 
 


