
Verksamhetsberättelse, Alumniföreningen 2018 

 

Bakgrund 

Detta dokument avser att redogöra styrelsens arbete under verksamhetsåret 2018 på ett 

övergripande plan. Dokumentet syftar till att ge en överblick över vad som har hänt under det 

angivna verksamhetsåret.  

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen inledde verksamhetsåret med följande sammansättning 

• Simon Lundegard, Ordförande 

• Bertil Nygren, Övrig ledamot 

• Christoffer Cronström, Övrig ledamot 

• Anders Lundqvist Persson, Övrig ledamot 

• Sara Månsson, Övrig ledamot. 

I enlighet med årsmötet för 2017 delegerades valet av vakantsatta styrelseposter, inklusive kassör 

tillika firmatecknare, till styrelsen 2018. Styrelsen har med detta mandat fyllnadsvalt  

• Christoffer Cronström till kassör vilket stadfästes på föreningens bokslutsmöte den 29:e 

mars. 

• Jacob Tyrberg till Övrig ledamot på styrelsemöte vilket kommer stadfästas på årsmötet den 

6:e december. 

Aktiviteter 

I skrivande stund har jag suttit snart 40 min på Malmö C då det är ett okänt problem mellan Malmö 

och Lund vilket gör att inga tåg kan passera. Och detta för mina tankar tillbaka till starten på året för 

Alumniföreningen. Det var en start som kantades av lite förseningar då det drog ut med tiden på 

överlämningen. Utan access till hemsida, drive, mailutskick osv är det svårt att driva föreningen 

framåt. Med det sagt tycker jag att vi som styrelse har åstadkommit mycket vilket kan ses nedan! 

• Styrelseöverlämning med delar av gamla styrelsen för att tillvarata tidigare kunskap och 

diskutera nya mål för att fortsätta driva föreningen framåt. 

• 5 stycken Alumnikollegiemöten har hållits där de alumniansvariga på sektionerna träffas 

tillsammans med oss för att diskutera, koordinera och planera alumniverksamhet. 

• 8 stycken styrelsemöten har hållits där styrelsen samlats och diskuterat pågående, planerade 

och avslutade aktiviteter samt förberedelser. 

• 2 föreningsmöten har hållits (inklusive detta) där det första var bokslutsmötet i mars. På 

mötet stadfästes Christoffer Cronström till kassör för Alumnniföreningen vid 

Teknologkåren 2018. 



• 8 st medlemsbrev har i skrivande stund skickats ut. Bland dessa finns nyhetsbrev, 

inbetalningsmail, info & påminnelse kring höstfesten & nätverkskväll, kallelse till 

föreningsmöten samt info kring GDPR. 

• Styrelsen har jobbat med att mynta uttrycket ”Första torsdagen i månaden” som ett stående 

event där en enklare AW anordnas. Totalt har 6 st ordnats under året där två varit i Malmö 

och fyra i Lund. 

• Det hölls en AW i Stockholm som koordinerades av två medlemmar där uppe vilket var ett 

mål för året att kunna ge värde åt medlemmar även utanför Skåne. Eventet ägde rum på 

Lemon Bar och ungefär 60 st deltog under kvällen. 

• Styrelsen deltog i KULA vilket är K-sektionens arbetsmarknadsdag för att där visa upp sig 

och sprida information kring föreningen. Ungefär 10 st medlemmar rekryterades under 

eventet. 

• Arbetat med att utvärdera påverkan av GDPR och hur medlemsinformation hanteras. 

• Tillsammans med Allium anordnades höstfesten med tema Oktoberfest på Lophtet 

• Försök till diskussioner med LTH kring hur vi skulle kunna samarbeta kring 

alumniverksamhet påbörjades men blev aldrig av pga personalförändring på LTH. 

• En nätverkskväll hölls med tema Speed-dating för att avslutas med middag på Puben Puben 

• Workshop kommer att hållas med Alumnikollegiet för att utvärdera & utveckla vårt 

samarbete för framtiden. 

• Samt mindre övriga händelser 

Framtiden 

Året började med ett strategiskt möte där vi försökte definiera vad vi anser är Alumniföreningens 

syfte. Där bestämde vi att syftet med föreningen är att skapa en plattform där Alumner primärt, men 

även till viss mån studenter, har möjlighet att träffa varandra. Det kan vara lättsamma aktiviteter så 

som Oktoberfest eller mer ”seriösa” event så som nätverkskvällar. Denna tolkning av syftet har 

sedan fått genomsyra året som gått. 

Vi har diskuterat inom styrelsen under året hur vi ska utveckla föreningen. Vi har t.ex. funderat över 

möjligheten att ha medlems-pins eller medlemskort för att ge något man kan bära för att stolt visa 

upp att man är alumn. Vi tycker man borde försöka höja statusen på föreningen för att det ska bli en 

naturlig del för varje student att gå med efter examen. Tänk en värld där det är lika självklart att gå 

med i Alumniföreningen efter examen som att gå med i Kåren när man börjar studera. Tankar som 

förekom var att man skulle t.ex. kunna ha en ”examenscermoni”, typ middag, där nyexaminerade 

studenter får delta och där vi kan visa på alla fördelar de får av att gå med i föreningen. 

Som en del i arbetet med att höja statusen har vi under året jobbat med att försök synliggöra 

föreningen genom återkommande event, vilket har haft två syften. Dels vill vi börja bygga den 

plattformen där alumner kan mötas. Genom att ha event där många alumner kommer skapar det ett 

större värde, både för studenter och andra alumner, vilket gör att statusen på medlemskapet ökar. 

”Första torsdagen i månaden” har varit ett försök att skapa ett event som alla vet om ska ske, redan 

innan det annonserats. Det ger god framförhållning och möjlighet att planera för deltagarna.  



Den andra anledningen vi har haft är att genom återkommande event skapar det ett skelett som varje 

ny styrelse kan utgå från. Det är roligt att haft helt fria tyglar under året, men det blir väldigt 

krävande att varje år sitta ner och återupptäcka hjulet på nytt. Vår tanke har varit att man skulle 

kunna ha ”Första torsdagen i månaden” samt 1 vår- och höstfest som stående aktiviteter – något 

medlemmarna vet sker varje år. Utöver dessa aktiviteter kan man sedan fokusera på det som 

styrelsen det året brinner för lite extra. När samma event (vår & höstfest) sker årligen byggs det 

snabbt upp rutiner, information och planer som kan föras vidare från år till år vilket skapar en 

trygghet i att ordna större fester för en styrelse som kanske inte gjort det innan. 

Jag tycker det har varit förträffligt roligt att få arbeta med denna styrelse under 2018. Trots en 

långsam start på verksamhetsåret så har vi tillsammans lyckats genomföra vårt mandat lysande och 

avslutat starkt. Jag vet att Alumniföreningen kan, och kommer, att bli något stort i framtiden om vi 

fortsätter jobba hårt! 

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till mina styrelsekollegor, företrädare och medlemmar som 

har gjort detta år möjligt! Utan er hade jag inte fått vara med om allt det positiva jag upplevt under 

året. 

 

För styrelsen 2018, 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Simon Lundegard     Datum 

Ordförande 


