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Inledning 
Syftet med detta dokument är att försöka skapa kontinuitet i föreningens verksamhet i form av en vision för 

föreningen, verksamhetsområden för föreningen och en tydlig verksamhetsplan. 

Detta dokument kommer att revideras inför varje nytt verksamhetsår och avsnittet med verksamhetsplanen 

att uppdateras. Dessutom kommer detta dokument att användas i samband med uppföljning av årets 

aktiviteter samt vara till hjälp för verksamhetsrevisorer och intresserade medlemmar.  

 

Med varma hälsningar 

CHRISTIAN NILSSON 

Ordförande Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund 2013 
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Syfte & Vision 
Detta kapitel beskriver den vilket syfte som Alumniföreningen vid LTH har samt vilken vision som 

föreningen arbetar mot. För att nå sin vision, så har föreningen definerat ett antal olika 

verksamhetsområden som föreningen skall verka inom för att nå sin vision. Dessa verksamhetsområden är 

beskrivna i ett eget kapitel i detta dokument. 

Syfte 
Föreningen syfte, eller ändamål som det beskrivs i föreningens stadgar, är följande: 

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. 

Vision 
En vision är en beskrivning av ett idealtillstånd. En vision ska vara något som alla i föreningen kan enas 

kring och sträva mot. Visionen skall också användas som en motivationsfaktor för att hålla föreningen 

levande och de aktiva i föreningen motiverade. 

Alumniföreningen vid LTHs vision är:  

Alumner vid Lunds Tekniska Högskola skall vara stolta över att vara alumner och känna 
gemenskap med varandra. 
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Verksamhetsområden 
För att göra arbetet mot visionen mer konkret, så har föreningen definerat ett antal olika 

verksamhetsområden som kommer att användas som fokusområden under verksamhetsåren. Tanken är inte 

att föreningen skall fokusera på alla verksamhetsområden under alla verksamhetsår utan det till varje 

verksamhetsår skall fokuseras på ett eller ett par områden. Detta vävs in i verksamhetsplanen för varje 

enskilt verksamhetsår. 

 

Föreningen har valt att definiera följande verksamhetsområden för föreningen:  

 

1. Social Gemenskap 
Föreningen skall verka för att skapa en social arena för att främja kontaktnätverk mellan alumner. Arenan 

bör bestå av olika typer av aktiviteter för att främja ett så brett intresse som möjligt och där våra 

medlemmars intresse står i fokus.  

En gång per år ska en större tillställning anordnas, en ”home coming party” för att även locka långt resande 

alumner.  
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Föreningen ska även aktivt stödja och uppmuntra till externa social aktiviteter som gagnar våra medlemmar, 

så som återträffar ut på varje utbildning på LTH. 

2. Kontakt med LTH 
Föreningen ska jobba för att ha en så nära kontakt med LTH som möjligt. Eftersom LTHs intresse av 

alumniverksamhet sammanstrålar med vårt, så kommer ett nära samarbete att underlätta informationsflödet 

mellan skola och alumner samt hjälper båda parter att bygga ett fungerande nätverk.  

3. Kontakt med studenter 
Föreningen ska sträva mot att aktivt knyta kontakter med studenter på skolan. Genom regelbundna möten 

med studenterna samt genom att, då det passar, bjuda in dessa till våra aktiviteter skapar vi en kontakt redan 

under studietiden. 

Genom kontakt med studenterna underlättar vi övergången mellan skola och arbetsliv samt knyter tidigt 

medlemmar till vårt nätverk.  

4. Kontakt med arbetsmarknaden 
Föreningen ska regelbundet informera sina medlemmar om arbetsmarknaden, mässor och större 

jobbrelaterade arrangemang.  

Företag som söker ingenjörer ska ha möjlighet att genom föreningen söka medlemmar, så länge det gagnar 

våra medlemmar.  

5. Förmedling av kunskap 
Föreningen ska informera sina medlemmar om föreläsningar och seminarier i regionen som kan vara av 

intresse för våra medlemmar. 

Föreningen ska även anordnad egna kunskapshöjande aktiviteter så som föreläsningar och kurser.  

6. Mentorskap 
Föreningen ska i största möjliga mån försöka erbjuda studenter i slutet av sina studier samt nyexaminerade 

studenter en mentor.  

Mentorn ska stödja i den yrkesmässiga utvecklingen, skapa en god kontakt med arbetsmarknaden samt 

stödja personlig och professionell utveckling.  

7. Nätverk 
Föreningen ska stärka och underlätta kommunikationen alumner emellan. Detta kan tex ske genom en 

matrikel och/eller databas som göres tillgänglig för medlemmarna. Tanken är att medlemmarna lättvindigt 

skall kunna hitta och kontakta varandra.  

8. Information 
Föreningen ska ständigt uppdatera sina medlemmar om vad som händer på LTH, kåren och sektionerna 

samt annat som är av intresse för medlemmarna. Detta kan ske genom hemsida och/eller regelbundna 

utskick till alumnerna.  

9. Sponsring 
Föreningen ska verka för att upprätta och underhålla diverse fonder där medlemmar, studenter och 

studentföreningar kan söka medel til diverse aktiviteter.  
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Exempel på fonder kan vara: 

- Jubileumsfond  

 Kåren och sektionerna kan söka pengar för att fira sina jubileer.  

- Studentikost 

 Pengar som kan sökas för bevaringen av studentikosa platser eller 

 aktiviteter, så som Lophtet eller sångarstriden. 

Osv. 

10. Stipendie 
Föreningen bör sträva efter att varje år dela ut stipendier till någon eller några aktiva studenter vid LTH. 

Stipendiet kan delas ut för studieprestation, exjobb eller innovation. 

11. Nostalgi 
Föreningen skall verka för att försöka bevara diverse minnen och minnesvärda saker som är relaterat LTHs 

historia. Detta skulle kunna ske genom införandet av Teknologmuseum drivet av föreningen, LTH och 

Kåren. 
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Verksamhetsplan 2014 
För verksamhetsåret 2014 så har föreningen valt att fokusera på följande verksamhetsområden: 

1. Social Gemenskap 
Föreningen skall verka för att skapa en social arena för att främja kontaktnätverk mellan alumner. Arenan bör bestå av 

olika typer av aktiviteter för att främja ett så brett intresse som möjligt och där våra medlemmars intresse står i fokus.  

En gång per år ska en större tillställning anordnas, en ”home comming party” för att även locka långt resande alumner.  

Föreningen ska även aktivt stödja och uppmuntra till externa social aktiviteter som gagnar våra medlemmar, så som 

återträffar ut på varje utbildning på LTH. 

Under verksamhetsåret 2014 så skall föreningen genomföra följande: 

1. Anordna alumniträff i samband med Jesperspexets våruppsättning 

2. Anordna alumniträff i samband med Sångarstriden under hösten 

3. Anordna 2-4 övriga aktiviteter för föreningens medlemmar 

3. Kontakt med studenter 
Föreningen ska sträva mot att aktivt knyta kontakter med studenter på skolan. Genom regelbundna möten med studenterna 

samt genom att, då det passar, bjuda in dessa till våra aktiviteter skapar vi en kontakt redan under studietiden. 

Genom kontakt med studenterna underlättar vi övergången mellan skola och arbetsliv samt knyter tidigt medlemmar till vårt 

nätverk.  

Under verksamhetsåret 2012 så skall föreningen genomföra följande: 

1. Kalla in till återkommande möten med sektionernas alumnikollegie och stödja dem i deras arbete. 

2. Stödja de sektioner som firar jubileum under 2014 

8. Information 
Föreningen ska ständigt uppdatera sina medlemmar om vad som händer på LTH, kåren och sektionerna samt annat som är 

av intresse för medlemmarna. Detta kan ske genom hemsida och/eller regelbundna utskick till alumnerna.  

Under verksamhetsåret 2012 så skall föreningen genomföra följande: 

1. Under året göra 1 medlemsutskick via post där medlemmarna informeras om föreningens 

verksamhet 

2. Skicka ut nyhetsbrev via e-post minst 4 gånger, med information om föreningens verksamhet samt 

aktuell information på LTH, TLTH och sektionerna 


