
 

 

Kallelse Årsmöte 2021 
Hej Alumn! Här kommer kallelsen till Alumniföreningens vid TLTH årsmöte 2021! 

På grund av corona var det längesedan vi hade möten, och det kommer vi nu att åtgärda. Onsdag den 24 
mars klockan 19:00 kommer vi därför att ha ett onlinemöte via Zoom, där vi täcker tre stora möten: 

1. Bokslutsmöte 2020 
2. Årsmöte 2020 
3. Bokslutsmöte 2021 

Länken till Zoom-mötet är följande. Det räcker att öppna den i en webbläsare. 
https://zoom.us/j/92738328267?pwd=a0NBazdDR211YWlIMENNWmhuMUVtUT09 

För frågor eller kommentarer, kontakta styrelsen på ordforande@alumniforeningen.se . 

Dagordning Årsmöte 2021 
Tid: Onsdag 24 mars klockan 19:00 
Plats:  Online via Zoom 

 

 

 

K ALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 

Lund 24 februari 2021 
Jacob Gradén, Ordförande 

 

§  Ärende  Åtgärd  Kom  Bilaga 

1  Mötet öppnas  Beslut     

2  Tid och sätt  Beslut     

3  Val av mötesordförande  Beslut     

4  Val av mötessekreterare  Beslut     

5  Val av justeringsperson  Beslut     

6  Eventuella adjungeringar  Beslut     

7  Dagordningen  Beslut     

8  Föregående Årsmötesprotokoll  Beslut    Se Hemsida 

9  Rapport från styrelsen 2020  Information     

10  Proposition angående medlemsavgift för 2021  Beslut    Se nedan 

11  Proposition angående budget för 2021  Beslut    Se nedan 

12  Val av styrelseledamöter  Beslut    Se nedan 

13  Val av valberedning  Beslut    Se nedan 

14  Val av revisor  Beslut    Se nedan 

15  Övrigt  Diskussion     

16  OFMA  Beslut     
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Beslutsförslag 
På grund av de extraordinära omständigheterna med corona, föreslår styrelsen att vi tar följande beslut. 

§10 Medlemsavgift: Styrelsen föreslår att fortsatt behålla 100 kr/år som medlemsavgift, samt att fortsatt 
behålla en engångsbetalning om 1000 kr för livstids medlemskap. 

§11 Budget: Styrelsen föreslår att föreningen inte antar en budget för 2021. Mer information kommer på 
mötet, men i korthet förväntar vi inga utgifter under 2021 (utöver statiska löpande avgifter för bank, 
hemsida etc); och vi förväntar att de enda intäkterna är medlemsavgifter. Styrelsen ser 2020 och 2021 
som övervintringsår för föreningen, då vi gör minsta möjliga arbete för att hålla föreningen levande. 

§12 Styrelse: Styrelsen har för närvarande inte kännedom om kandidater till styrelsen för 2021. Vi 
hoppas att, i likhet med flera tidigare år, ha kandidater på årsmötet. 

§13 Valberedning: Styrelsen har för närvarande inte kännedom om kandidater till valberedningen för 
2021. Vi hoppas att, i likhet med flera tidigare år, ha kandidater på årsmötet. 

§14 Revisor: Styrelsen föreslår att sittande revisorer får förlängt förtroende även för 2021. 

Öppna Zoom-mötet 

Gå in på följande länk: 
https://zoom.us/j/92738328267?pwd=a0NBazdDR211YWlIMENNWmhuMUVtUT09 

Du behöver bara en webbläsare. (Om du redan har Zoom installerat, kan du använda det.) 

Endast om det behövs: 
Meeting ID: 927 3832 8267 
Lösenord: Alumni 

För styrelsen, 
 
 
Jacob Gradén 
 
Ordförande, Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund 
ordforande@alumniforeningen.se 

 

 

 

K ALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 

Lund 24 februari 2021 
Jacob Gradén, Ordförande 
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