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Styrelsens verksamhetsberättelse 
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.  

Vi har också tagit initiativ till diskussioner med LTH om potentiella samarbeten, men tyvärr har intresset 
från fakultetens sida varit väldigt svalt. Dock har vi stött på betydligt mycket mer intresse hos 
Teknologkåren och dess sektioner, varav många bedriver alumniverksamhet. 

Vi har under året ha haft 4 protokollförda sammanträden och 5 informella möten. Vid årsmötet i december 
valdes en ny styrelse och föreningens stadgar uppdaterades. 

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 tre aktiviteter planerade, och diskussioner förs med LTH om 50-årsjubiléet. 

Marknadsföring 
Under året har vi också arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial, bl.a. har ett inriktningsbeslut 
angående logotyp och grafisk profil fattats 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 e-mail. Denna kanal når dock knappt mer än hälften av 
föreningens medlemmar. 

Föreningen hade vid årets slut 609 betalande medlemmar. 

Styrelsen genom 
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