
Utvärdering av handlingsalternativ rörande Alumniföreningen vid LTH
Med  anledning  av  de  krav  på  namnbyte  som  LTH framfört  till  Alumniföreningen  vid  LTH  har  
föreningen identifierat två handlingsvägar. Detta dokument är ett försök att tydliggöra vad de olika  
alternativen skulle innebära.
För  att  ta  fram  vilka  förutsättningar  ett  fördjupat  samarbete  med  Teknologkåren  skulle  ha  har 
Alumniföreningens ordförande Christian Nilsson haft en diskussion med Erik Iveroth. Det är ur denna 
som följande alternativ har identifierats.
I dagsläget finns det något som kallas ”fria föreningar” under Teknologkåren. Efter att ha utvärderat 
detta alternativ så blir det dock uppenbart att denna form inte är aktuell för Alumniföreningen, bl.a. 
krävs  att  två  tredjedelar  av  föreningens  medlemmar ska  vara  medlemmar  i  Teknologkåren.  Istället  
framkommer förslaget att skapa en helt ny samarbetsform som är mer anpassad för en alumniförening.  
De  krav,  förväntningar,  förmåner  och  möjligheter  som  kom  fram  under  detta  presenteras  under 
Alternativ 1: Bli en förening under Teknologkåren.

Alternativ 1: Bli en förening under Teknologkåren
Genom diskussionen har gruppen försökt identifiera vad Teknologkåren kan erbjuda 
Alumniföreningen i väg av samarbete, tillsammans med vilka krav som skulle ställas. Nedanstående är 
ett försökt att göra detta tydligt, samtidigt som läsaren ska uppmärksammas på att detta är ett 
diskussionsunderlag och inte ett formellt förslag.

Vad Teknologkåren konkret kan erbjuda:

• Alumniföreningen får rätt att använda Teknologkårens namn och logga

• Rabatterade hyror vid hyra av lokaler och teknik

• Gratis 

o digitala utskick via Teknologkårens informationskanaler.

o utskrifter på Teknologkårens skrivare.

o kaffe från Teknologkårens kaffebryggare.

o serverplatser samt support och underhåll av dessa.

o användande av datorer, möteslokaler och expedition.

o plats till arkiv.

Vilka formella krav Teknologkåren skulle ställa:

• Alumniföreningen ska använda Teknologkårens namn i sitt eget, om så bara i en underrubrik. 
Detta är viktigt eftersom Teknologkåren vill associeras med Alumniföreningen.

• Alumniföreningen ska inte agera på ett sätt som skadar Teknologkåren.

• Att Alumniföreningen ska arbeta för att uppfylla sitt syfte.

Det viktigaste är dock de mindre formella samarbeten som båda parter skulle verka för. Exempelvis att  
Teknologkårens funktionärer kan vara behjälpliga vid anordnande av aktiviteter, informationsspridning 
och andra praktiska uppgifter samt en kontaktväg till LTHs ledning. Samtidigt kan Alumniföreningen 
bidra med råd av olika slag, fler besökare till TLTH event samt möjlighet för Teknologkåren att ta del  
av  ett  nätverk  av  yrkesverksamma  alumner.  Det  ska  också  undersökas  om  Alumniföreningens 
medlemsregister kan integreras i Teknologkårens.
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Vidare  skulle  Teknologkåren  uppmuntra  till  samarbete  mellan  sektioner  och  Alumniföreningen 
samtidigt som föreningen skulle arbeta för och stödja en ökad alumnikontakt på sektionsnivå.

Det  ska  poängteras  att  ovanstående  inte  är  ett  avtalsförslag,  och  att  allting  ska  ske  i  en  anda  av 
samarbete och lyhördhet. Exempelvis kan inte Alumniföreningen kräva att en ansvarig utgivare till en 
viss  informationskanal  inte  får  editera  ett  utskick  och  dylikt.  Samtidigt  kan  inte  Teknologkåren 
bestämma vilken verksamhet Alumniföreningen ska bedriva, utan den har kvar sin självständighet och 
självbestämmanderätt.

Alternativ 2: Fristående från Teknologkåren
Om Alumniföreningen väljer att inte vara en förening under Teknologkåren så kan inte några krav 
ställas på den förra. Teknologkåren skulle vara öppen för att t.ex. tillhandahålla arkivplats, möjlighet att 
använda datorer och dylikt, men detta skulle då vara förenat med avgifter (såsom avgift för servrar i  
dagsläget). 

Teknologkåren skulle inte arbeta för att motverka Alumniföreningen på något sätt, men skulle heller 
inte anstränga sig för att bistå den mer än den gör t.ex. andra föreningar i Lund. För att ta ett konkret  
exempel så skulle Teknologkåren förmodligen bistå LUGI med information om affischeringsytor samt 
ev. bistå med att sätta upp affischer om detta sammanföll med att kåren själv satte upp affischer. Den  
skulle  inte  erbjuda  gratis  synlighet  på  TLTHs  hemsida  eller  hjälp  att  designa  layout.  Om 
Alumniföreningen var en förening under TLTH skulle Teknologkåren i mån av tid vara behjälplig med 
samtliga dessa saker utan pris.

Med vänliga hälsningar

CHRISTIAN NILSSON
Ordförande, Alumniföreningen vid LTH
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