
PROTOKOLL

Alumniföreningen vid TLTH
Styrelsemöte S04 2012

Lund, 17 september 2012
Erik Iveroth, Mötessekreterare S04 2012

Protokoll Styrelsemöte 4 2012
Tid: 2012-07-17, klockan 18.00
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Ordförande Martin Appelgren
Kassör Christian Nilsson
Informationsansvarig Marc O’Malley
Systemansvarig Erik Iveroth

Beslut och diskussioner
§ 1 OFMÖ Martin Appelgren förklarade mötet öppnat kl 18.10.

§ 2 Tid och sätt Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av justeringsperson Styrelsen beslöt
att välja Christian Nilsson till justeringsperson.

§ 4 Eventuella  
adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 5 Dagordningen Styrelsen beslöt
att godkänna dagordningen.

§5a Val av mötessekreterare Styrelsen beslöt
att välja Erik Iveroth till mötessekreterare.

§ 6 Föregående 
mötesprotokoll

Styrelsen beslöt
att   bordlägga punkten till nästa möte.

§ 7 Rapporter Inga skriftliga rapporter har inkommit. 

Christian rapporterade att ekonomin för föreningen är god.

§ 8 Beslutsuppföljning Styrelsen beslöt
att   godkänna den till handlingarna bifogade beslutsuppföljningen.

§ 9 Dokumentmallar Marc visade de dokumentmallar som John Kumlin tagit fram. Mötet
menar att John gjort ett fantastiskt arbete med logotypen och för det ska 
han få tack, förslagsvis ett presentkort på en butik. 

Styrelsen beslöt:
att Erik ska införskaffa ett presentkort på Stadium av värde 500 kr 

som present till John
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Vi behöver få ut information genom ARKAD och andra medium. Det 
vore på plats att ta fram en text som går att användas i 
marknadsföringssyfte.

Styrelsen beslöt:
att Christian skall ta fram marknadsföringstext som kan användas i 

samband med ARKAD 2013

§ 10 Sponsring av I-
sektionens examensfest

Martin meddelade att eventet är genomfört och sektionen har fått spons 
från föreningen.

§ 11 Alumnilistor Magnus har sammanställt vilka alternativ som finns. Mötet diskuterade 
Mangus förslag och kom fram till att lämpligen är att erbjuda sektionerna
dessa Ladok listor i utbyte mot reklam.
Martin skall ta kontakt med sektionerna och diskutera förslaget.

§ 12 Datum för nästa 
styrelsemöte

Styrelsen beslöt
att   bordlägga punkten till nästa möte.

§ 13 Övrigt Mötet diskuterade framtida möjliga events och genomgående var ett 
intresse för att arrangera en större fest våren 2013. Innan denna idé kan 
bli reell, så behöver vi kolla upp och undersöka underlag för en möjlig 
fest, således beslöt styrelsen:

att Erik skall få fram ekonomiskt underlag, baserat på 
Corneliusbalens (2012) ekonom.

att  Martin skall undersöka lämpliga datum för en fest

Mötet diskuterade även framtida arrangemang och närmast i kalendern är 
Sångarstriden. Vi bör lämpligen ta kontakt med ansvarig och ordna så att 
alumnerna kan få gå på Sångarstriden. Vidare är det hög tid att arrangera 
en alumni-afterwork pub

Styrelsen beslöt

att Christian skall ta en diskussion med sångarstridsgeneralen för 
att ta reda på vad som gäller och hur alumniföreningen kan vara 
med på middagen.

att Martin skall bjuda in till en afterwork för alumnerna i mitten av 
Oktober. 

§ 14 OFMA Mötet avslutade 19:00.

Beslutsuppföljning
Möte Punkt/Beslut Uppdras åt Redovisas

S01 2012 Bokslutsmöte – tillse att bokslut, revisionsberättelse samt 
underskrivna protokoll för verksamhetåret 2011 finns 
tillgängliga i tid till utskick av handlingar.

Christian Nilsson S02 2012
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S04 2012 Fixa presentkort på Stadium av värde 500 kr, present till 
John

Erik S05 2012

S04 2012 Ta fram marknadsföringsmaterial till ARKAD Christian S05 2012

S04 2012 Ta fram ekonomiskt underlag till en möjlig vårfest 2013 Erik S05 2012

S04 2012 Utred lämpliga datum för en möjlig vårfest 2013 Martin S05 2012

Vid protokollet Justeras

ERIK IVEROTH CHRISTIAN NILSSON

Mötessekreterare S04 Justeringsperson

Justeras

MARTIN APPELGREN

Mötesordförande


	Protokoll Styrelsemöte 4 2012
	Närvarande
	Beslut och diskussioner


