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Ordförande har ordet
Till slut kom så äntligen våren, och med det också föreningens första nyhetsbrev för 2013.
Jag vill ta tillfället i akt att skriva lite om föreningens verksamhet. Alumniföreningen har
återkommande, årliga aktiviteter, och vi har aktiviteter av engångs-karaktär t.ex. pubar, studiebesök,
etc. Med detta sagt har vi alltså ett fokus på sociala event i Skåne, där också huvuddelen av våra
medlemmar bor.
Att vi främst arbetar med just detta beror till största del på att det är där vi har intresserade
medlemmar som vill lägga ner tid och energi. För precis som i alla andra ideella föreningar så
kommer verksamheten från medlemmarna själva!
Om du är intresserad av att vara med och utveckla vår förening eller driva något specifikt initiativ,
tveka inte att höra av dig till styrelsen@alumniforeningen.se.
Jag ser fram emot att träffa er under årets aktiviteter! Mer om några av dessa nedan.
Christian Nilsson, Ordförande 2013

Hänt sen sist
Facebook-sida
Alumniföreningen har nu en facebook-sida, där vi kommer att lägga upp information om kommande
evenmang samt bilder m.m. från de som har varit. Like:a oss så kan ni hålla ett öga på vad som
händer!
Bokslutsmöte
Föreningen har nu haft bokslutsmöte, och styrelsen för 2012 fick ansvarsfrihet. Protokollet i sin
helhet finns att läsa på www.alumniforeningen.se.
Jesperspex
Vi besökte jesperspexets uppsättning av U-137, och evenemanget var tämligen välbesökt. Spexet var
en parodi på incidenten då ryssarna parkerade en Whiskey-klass ubåt på ett grund utanför Karlskrona.
Mer om detta finns att läsa på Wikipedia med sökorden ”Whiskey on the Rocks”.
D-sektionens alumnimiddag
Vi medverkade i och gick på D-sektionens alumnisittning, en synnerligen trevlig tillställning där
många gamla bekantskaper återknöts.
Pistolskytte
Den 5:e maj sköt vi, liksom träden, skott, även om vi gjorde det på Lunds Pistolklubb. Ett lyckat
arrangemang med strålande sol vid St. Råby utanför Lund. Vi fick prova på att skjuta med en rad
olika pistoler, bl. a. Dirty Harrys favorit .44 Magnum med varierande resultat för de flesta. Mycket

underhållande, och vi hoppas på att kunna prova på fler spännande aktiviteter tillsammans! Bilder
från skyttet kommer upp på vår facebook-sida, så håll utkik!
Med vänliga hälsningar,
Edward Linderoth-Olson, Informationsansvarig 2013
Händer just nu
Middag på Ideon
Vi skulle vilja bjuda in till middag på den nya restaurangen i Ideon Gateway onsdagen den 22 maj.
Kl 19:00 samlas vi upp i receptionen. Anmälan görs till kassor@alumniforeningen.se senast måndag
20 maj.
Väl mött där!
Linus Svensson, Kassör 2013
Sektionssamarbeten
Vårt samarbete med sektionerna fortsätter, vi kommer under hösten att medverka under I-sektionens
examensmiddag och under M-sektionens jubileum och ser fram emot att möta er där!
Med vänliga hälsningar,
Edward Linderoth-Olson, Informationsansvarig 2013
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