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Ordförande har ordet
Fler medlemmar sökes!
Hösten står för dörren och nya studenter har precis skolats in på LTH. Som bekant så är LTH en av
Sveriges största tekniska högskolor med ca 9600 studenter och omkring 1500 anställda. Trots att det
årligen examineras omkring 650 studenter så har vår förening idag bara drygt 600 medlemmar. Detta är
något som jag tycker att vi absolut kan bättre och något som vi skall rätta till!
Under året har vi uppdaterat vår hemsida (www.alumniforeningen.se) och hur man kan registrera sig
som medlem i föreningen via den samma. Vi har också skapat grupper på Facebook
(www.facebook.com) och LinkedIn (www.linkedin.com), sök på ”Alumniföreningen vid Teknologkåren
i Lund”. Om du inte redan är medlem i grupperna, så är du hjärtligt välkommen att bli gruppmedlem.
Du får också gärna sprida ordet om vår förening och hur man kan bli medlem genom vår hemsida. Jag
är övertygad om att det är genom våra egna kontakter som vi kan få föreningen att växa.
Utöver att uppmana er att locka fler medlemmar till föreningen, så vill jag också passa på att informera
om kommande sektion- och programjubileum:
- 9 november Pi-programmet firar 10 år.
- 17:e november E-sektionen firar 50 år
Ha det bra och passa på att njuta av den vackra hösten!
Martin Appelgren, Ordförande 2012

Hänt sen sist
En ny hemsida
Styrelsen har gjort om hemsidan och hoppas att ni tycker om den. Mycket kärlek och arbete ligger bakom
verket så om ni har vägarna förbi besök gärna www.alumniforeningen.se.
Marc O'Malley, Informationsansvarig 2012

Händer just nu
Årsmöte
Härmed kallas föreningens samtliga medlemmar till årsmöte tisdag 5:e december kl 19 i Fakultetsklubben
i Kårhuset i Lund. Efter mötet så bjuder föreningen på mat och dryck. Anmälan till mötet görs till
ordförande Martin ordforande@alumniforeningen.se
Martin Appelgren, Ordförande 2012
Sitta i styrelsen?
Är du sugen på att sitta i Alumniföreningens styrelsen? Styrelsen består av Ordförande, Kassör,
Sekreterare, Systemansvarig, Informationsansvarig, Marknadsföringsansvarig samt Aktivitetsansvarig.
Samtliga styrelseposter väljs av Årsmötet. Skulle du vara intresserad av att sitta i styrelsen är du
välkommen att höra av dig till ordförande Martin ordforande@alumniforeningen.se
Mvh
Martin Appelgren, Ordförande 2012
Sångarstriden
Den 14 november är det dags för årets uppsättning av Sångarstriden. Denna gång kommer
föreställningen delas upp i två tillfällen, eftersom det höga antalet deltagande lag hade gjort det omöjligt
att klämma in under en kväll. Det är därför vår stora glädje att kunna bjuda in Alumniföreningens
medlemmar till körsång och middag i Gasquesalen, Kårhuset. Vi kommer att träffas gemensamt innan
föreställningen drar igång, men mer info om detta senare.
Pris: Gratis för medlemmar, 150 kr för övriga
Anmälan: Maila kassor@alumniforeningen.se, och glöm inte att ange ev. allergier eller matpreferenser
Datum: 14 november
Tid: Meddelas senare
Mvh
Christian Nilsson, Kassör 2012
Pubkväll
Boka in tisdagen den 16:e oktober i kalendern, för då är det dags för afterwork i Malmö! Jag har bokat
bord för ca 15 personer från kl 18.00 på Nya Tröls (med över 300 st ölsorter). Var gärna där i tid då
deras afterwork-priser slutar kl 19.00. Kommer ni via tåg till Malmö C är det buss 32 ni ska ta till
Karlskronaplan. Afterworken är bokad i mitt namn, Torbjörn.
Väl mött där!
Torbjörn Liljeholm, Aktivitetsansvarig 2012

Nytt avstamp för Kemi- och biotekniksektionens alumniverksamhet!
Efter fjolårets lyckade alumnidag har nu alumniverksamheten på K tagit fart på riktigt. Nästa steg i
utvecklingen mot en mer dynamisk och fungerande verksamhet innebär ett nytt system för
medlemsregistret. För att underlätta övergången vill vi därför be alla K-alumner att fylla i det länkade
formuläret.
http://k-sektionen.hemsida24.se/om-k-sektionen/alumn-9806797
Vid frågor eller funderingar vänd er till undertecknad,
Gustav Rällfors, Alumniansvarig vid Kemisektionen, k-viceordf@tlth.se

M-sektionens alumninätverk
"En gång var vår sommar en evighet lång. Vi strövade i soldagar utan slut en gång.” – Karin Boye
Hjärtligt välkommen du som är gammal och glad maskinteknikstudent!
Här erbjuder vi dig chansen att återigen komma i kontakt med engagerade studenter, sommarlov och allt
vad det innebär.
Vårt syfte är att fungera som den sammanbindande länken mellan alumner, nuvarande studenter och
sektionen. Genom att gå med i alumniföreningen stödjer du din gamla sektion och får ta del av allt
spännande som händer på campus idag. Vi erbjuder återträffar, kontaktskapande och återupptagande
samt även sociala aktiviteter.
Visionen för alumniföreningen är att skapa ett fördelaktigt utbyte mellan dagens studenter och dig som
erfaren civilingenjör. Du som lyckats ta dig ut ”på andra sidan” av skolbänken kommer kunna få
möjligheten att återuppta kontakten med gamla kursare och sektionen.
Glada hälsningar, Alumniansvariga vid Maskinsektionen
PS. Gå mer än gärna med i vårt nätverk på LinkedIn. Sök efter Maskinsektionen, LTH – Lunds Tekniska Högskola

Informationsansvarig har ordet
Hej kära alumn
Nu är det dags för ett nyhetsbrev och jag hoppas att ni njuter av läsningen och inte bryr er om det
dystra höstvädret utanför fönsterrutan. Det är tur att de flesta alumnievent är under tak och jag hoppas
att ni har möjlighet att besöka oss på några av höstens aktiviteter och möten.
Har ni frågor, synpunkter eller idéer på alumniverksamheten så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.
Ni finner styrelsens kontaktuppgifter på www.alumniforeningen.se.
Med hösthälsningar
Marc O'Malley, Informationsansvarig 2012
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