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Protokoll Styrelsemöte 05 2011 
Tid:  2011-05-17, klockan 19.00 
Plats:  Fakultetsklubben, Kårhuset 

Närvarande 

Styrelsen 

Ordförande Christian Nilsson 

Sekreterare Jacob Gradén 

Kassör Rolf Andersson 

Styrelseledamot  Alexander Hang 

Styrelseledamot David Åström 

Styrelseledamot Gabriella Westerdahl 

Styrelseledamot Lars Nellgård 

Styrelseledamot Magnus Särnqvist 

Styrelseledamot Martin Appelgren 

Ej närvarande ur styrelsen 
Styrelseledamot Maria Nykvist 

Beslut och diskussioner 
§ 1 OFMÖ Christian Nilsson förklarade mötet öppnat kl 19.00. 

§ 2 Tid och sätt Styrelsen beslöt 

att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 

§ 3 Val av justeringsperson  Styrelsen beslöt 

att välja Rolf Andersson till justeringsperson. 

§ 4 Adjungeringar Inga adjungeringar. 

§ 5 Dagordningen Styrelsen beslöt 

att godkänna dagordningen. 

§ 6 Meddelanden Alexander berättade att han och Rolf närvarade på Venture Cup och även 
gjorde reklam för föreningen. 
 
Martin berättade att det är pubkväll på torsdag, och att detta kommer att bli 
trevligt. Det blir även grillning och quiz. 
 
Elektros hemsida på alumniforeningen.se är igång och utvecklas. 

§ 7 Föregående mötes protokoll Styrelsen beslöt 

att godkänna protokoll för möte S04 

§ 8 Rapport: Ekonomi Föreningen har 322 719 kronor på kontot, vilket är mindre än senast, 
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huvudsakligen kostnad för medlemshantering. 13 nya medlemmar har också 
tillkommit, vilket givit ett tillskott på 1300 kronor. 
 
Styrelsen beslöt 
att Rolf och Jacob samarbetar inför nästa möte, för att ge styrelsen en 

uppfattning om hur det ekonomiska resultatet har gått jämfört med 
budget 

§ 9 Rapport: Föreningens namn Christian berättade att TLTH tycker att det låter bra med ett samarbete, och 
har beslutat att lägga till ett kapitel som hanterar alumniföreningen, i 
enlighet med föreningens förslag till TLTH. 

§ 10 Rapport: 

Marknadsföringskommittén 

Jacob berättade att inget arbete har utförts sedan S04. 

§ 11 Rapport: Sektionssamarbeten Magnus berättade att elektrotekniks alumniföreningshemsida är uppe och 
fungerar, och att elektro har börjat ta in anmälningar till middagen i höst. 
Anmälningar har börjat trilla in. Elektro efterfrågar också mer funktionalitet, 
såsom statistik över besökare. 

§ 12 Rapport: Medlemsstatistik Vi har sedan förra mötet fått in ytterligare 15 betalningar från tidigare mötet. 

§ 13 Årets verksamhet – 

Medlemsundersökning 

David och Alexander berättade att de har kikat på vilka frågor man skulle 
kunna ställa, och vilka kategorier man kan dela in frågorna i. 
 
Styrelsen beslöt 
att  David och Alexander skapar ett detaljerat förslag till undersökning, 

som redovisas på S06 

§ 14 Höstens verksamhet Christian föreslog att vi, trots LTHs något avoga inställning till oss, ändå 
medverkar så gott vi kan under LTHs 50-års-jubileum. Det är av intresse för 
våra medlemmar, och att döma av anmälningarna hittills skulle det vara bra 
för jubileet att vi marknadsför det. Christian kollar vidare på detta. 
 
Föreningen borde också ha någon tillställning i samband med sångarstriden, 
samt vid Arkad. 

§ 15 Beslutsuppföljning Medlemsundersökning. Har redovisats, och följs upp igen på S06. 
 
Jubileumspub. Har redovisats, stängs. 
 
Samgående med TLTH. Har redovisats, stängs. 
 
Nytt namn.  
 
Marknadsföringsstrategi.  
 
Sektionssamarbetesstrategi.  
 
Styrelsen beslöt 

att uppdatera beslutsuppföljningen enligt tabell nedan 
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§ 16 Nästa möte Styrelsen beslöt 

att förlägga nästa styrelsemöte till tisdagen den 21 juni klockan 19:00. 

§ 17 Övrigt Flera namn har föreslagits: 

 Alumniföreningen vid teknologkåren 

 Alumniföreningen vid teknologkåren i Lund 

 Föreningen Teknolund 

 Lundateknologerna 

 Lunds teknologers alumniförening 

§ 18 OFMA Mötet avslutades 20.45. 

Beslutsuppföljning 
Möte Punkt/Beslut Uppdras åt Redovisas 

S03 2011 Utarbeta förslag till nytt namn. Christian Nilsson S06 2011 
S05 2011 Medlemsundersökning – vad vill våra medlemmar se att vi 

gör? 
David Åström, 
Alexander Hang 

S06 2011 

S05 2011 Höstens verksamhet. Christian tittar närmare på möjligheter i 
samband med LTHs jubileum. Samtliga styrelseledamöter 
uppmanas att kolla på möjligheter i allmänhet för hösten. 

Christian Nilsson S06 2011 

S04 2011 Redovisa marknadsföringsstrategi. Jacob, Lars och Maria 
tittar närmre på det här. 

Jacob Gradén S07 2011 

S04 2011 Redovisa en sektionssamarbetesstrategi. Magnus, Christan, 
Martin och Jacob tittar närmre på det här. 

Magnus Särnqvist S08 2011 

Vid protokollet Justeras 

JACOB GRADÉN ROLF ANDERSSON 

Sekreterare Justeringsperson 

 

Justeras 

CHRISTIAN NILSSON 

Mötesordförande 


