
PROTOKOLL

Alumniföreningen vid TLTH
Styrelsemöte S05 2012

Lund, 17 september 2012
Erik Iveroth, Mötessekreterare S05 2012

Protokoll Styrelsemöte 5 2012
Tid: 2012-09-17, klockan 19.00
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Ordförande Martin Appelgren
Kassör Christian Nilsson
Aktivitetsansvarig Maya Appelgren
Systemansvarig Erik Iveroth
Sekreterare Maria Nykvist

Beslut och diskussioner
§ 1 OFMÖ Martin Appelgren 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 Christian Nilsson till justeringsperson.

§ 4 Eventuella  
adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 5 Dagordningen Styrelsen beslöt
att godkänna dagordningen med tillägget 15. Avsägelse.

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

§ 6 Föregående 
mötesprotokoll

Styrelsen beslöt
att   bordlägga punkten till nästa möte, då protokoll för S4 ännu inte är 
klart.

§ 7 Rapporter Inga skriftliga rapporter har inkommit. 

Martin rapporterade:
• Elektro kommer arrangera jubileum i november. Mer om det på 

senare punkt. Alumniföreningen kommer vara med och sponsra 
utskick.

• F kommer starta mentorsprogram, det kan vara intressant för 
alumniföreningen att vara delaktig i deras arbete.

Christian rapporterade
• Vi har god ekonomi jämfört med budget. Till stor del för att vi 

inte haft några större aktiviteter.
• Det finns ekonomi för att arrangera aktiviteter.
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Maya rapporterade
• Att det senaste arrangemanget på ConnectBlue var uppskattat av 

såväl företag som gäster.
Erik rapporterade

• Att vissa små uppdateringar har gjorts på alumniwebbsidan

§ 8 Beslutsuppföljning Styrelsen beslöt
att   flytta fram redovisning för samtliga punkter med redovisningsdatum 
S05 och med de ändringarna godkänna den till handlingarna bifogade 
beslutsuppföljningen.

§ 9 Dokumentmallar Punkten behandlas till stor del på förra mötet.
Styrelsen beslöt
att föreningens medlemmar så gott det går skall använda de mallar som 
Marc och John tagit fram.

§ 10 Kommande aktiviteter • Alumnipub: mitten av oktober. Martin skall ta kontakt med 
Marc för att försöka organisera informationsutskick till medlemmar.
• Sångarstrid: 14, 15 november. 
• Alumnisittning (vårfest): våren 2013

§ 11 E-sektionens jubileum E-sektionen har varit i kontakt med både Magnus och Martin har varit
gällande deras 50 års jubileum november 2012. E-sektionen önskar spons 
av alumniföreningen för att genomföra utskick och pr för alumniveckan.

Styrelsen beslöt
att godkänna en sponsring av utskick eller liknande till en maximal 

kostnad av 10 000 kr. Sponsringen skall även innebära att föreningen 
får synlig marknadsföringsmöjlighet på utskicken.

§ 12 Alumnivecka på F F-sektionen har varit i kontakt med Martin och Christian och önskar 
ekonomiskt stöd för deras kommande alumnivecka i november. Det de 
främst önskar är att alumniföreningen skall vara garant för att täcka 
möjliga ekonomiska utgifter, om deras alumnivecka skulle gå väldigt 
dåligt ekonomiskt.

Styrelsen beslöt.

att alumniföreningen hjälper F-sektionens alumnigrupp med den 
ekonomiska risken, dvs täcker upp en viss summa om budgeten 
inte skulle hålla 

att det ekonomiska stödet uppgår till maximalt 5 000 kr.

att alumniföreningen skall synas tydligt i samband med eventuellt 
stöd.

§ 13 Datum för årsmöte Styrelsen beslöt
att Alumniföreningens årsmöte 2012 hålls onsdag 5 december 2012 

kl 19.00.
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§ 14 Datum för nästa 
styrelsemöte

Styrelsen beslöt
att nästa styrelsemöte blir torsdag 25 oktober kl 19.00.

§ 15 Avsägelse Maya Appelgren önskar träda av sin post med omedelbar verkan.
Maya har varit i kontakt med Torbjörn Liljeholm som är intresserad av att 
ta över Mayas roll resterande mandatperiod.

Styrelsen beslöt
att Maya Appelgren entledigas från styrelseposten 

Aktivitetsansvarig med omedelbar verkan.

att fyllnadsvälja Torbjörn Liljeholm till styrelseposten 
Aktivitetsansvarig under dess resterande mandatperiod, dvs från 
dagens datum till 2012-12-31, med motiveringen ”han är bättre 
än ingen”.

§ 16 Övrigt Mötet hade inget att ta upp på övrigt.

§ 17 OFMA Mötet avslutade 20:12.

Beslutsuppföljning, uppdaterad enligt ovan protokoll.
Möte Punkt/Beslut Uppdras åt Redovisas

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

Erik S06 2012

S04 2012 Ta fram marknadsföringsmaterial till ARKAD Christian S06 2012

S04 2012 Ta fram ekonomiskt underlag till en möjlig vårfest 2013 Erik S06 2012

S04 2012 Utred lämpliga datum för en möjlig vårfest 2013 Martin S06 2012

S04 2012 Prata med sångarstridsgeneralen och styr upp så att vi kan 
gå på SåS även i år.

Christian S06 2012

S04 2012 Bjud in till alumnipub. Martin S06 2012

Vid protokollet Justeras

ERIK IVEROTH CHRISTIAN NILSSON

Mötessekreterare S05 Justeringsperson

Justeras
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MARTIN APPELGREN

Mötesordförande
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