
 

  

 
 
 

  Alumnibladet nr 1  
 Alumniföreningens nyhetsbrev  
Den 21 mars 2012 

 
 
 

  Ordförande har ordet  
Den oräddes och stoltes år! 
 
Enligt kinesiskt horoskop så är 2012 Drakens år vilket symboliseras av innovationens och 
företagsamhetens år. Draken anses vara en ohämmad varelse med massor av energi och kreativitet men 
kännetecknas också av att vara eldig, passionerad och som inte drar sig för någonting. Personer som 
föds i drakens tecken är orädda, extremt självsäkra och man tror att man klarar av vilken utmaning som 
helst.  
 
På samma sätt som drakens år beskrivs ovan, skulle jag vilja beskriva den verksamhet som just nu pågår 
i Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund. Vi har från årsskiftet en ny styrelse som består av 
drivna, företagsamma människor och som alla har en vilja att utveckla verksamheten i föreningen. En 
av styrelsens ambitioner är att under året utveckla föreningens verksamhet samt att öka antalet 
medlemmar.   Just nu pågår det riktigt mycket arbete omkring att försöka skapa föreningens varumärke. 
För att nämna några exempel så arbetas det just nu med en ny hemsida, en marknadsföringsstrategi för 
att värna nya medlemmar samt en grafisk profil för föreningen. 
 
Utöver uppbyggnad och utveckling av vår egen förening, så kommer vi också arbeta för att hjälpa 
sektionerna att få igång deras alumniverksamhet. Något som vi tror och hoppas kommer att locka 
många alumner. Det finns också visioner inom föreningen att starta upp mentorskapsverksamhet, både 
för studenter och för alumner. 
 
Likt en drake, känner jag mig som ordförande i föreningen både orädd och stolt. Orädd för de 
utmaningar som väntar för att föreningen skall nå sina mål och visioner. Och stolt över den energi och 
kreativitet som nu frodas i föreningen. Något som jag hoppas att ni som medlemmar kommer få ta del 
av inom den närmaste framtiden. Tills dess, 
 
Lev väl, må gott! 
Martin Appelgren, Ordförande 2012 

 
 
 
 

  Hänt sen sist 
 
Alumner återträffades på Jesperspexet 
Alumniföreningen hade som vanligt en liten återträff och fick se årets upplaga av Jesperspexet den 17 
februari. Det bjöds på fördrink och tilltugg. Föreställningen bjöd på mycket sång och dans och ibland var 
det så bra att sångaren fick be publiken att sluta applådera. 
 
Styrelsen hoppas få möjlighet att träffa dig på nästa föreställning. 
 
Marc O’Malley, Informationsansvarig 2012 
 
Alumnipub på Malmö Brygghus 
Den 16 mars hade vi årets första pub på Malmö Brygghus. Tolv glada alumner deltog. 
 
Maya Appelgren, Aktivitetsansvarig 2012 



 
 

 
 
 
 

 Händer just nu 
	  
Bokslutsmöte 
Jag vill också ta detta tillfälle i akt att påminna om föreningens bokslutsmöte den 26 mars kl. 19.00 i 
Fakultetsklubben i Kårhuset, LTH. 
 
Marc O'Malley, Informationsansvarig 2012 
 
Vill du engagera dig? 
Om du känner att du vill engagera dig i föreningens aktiviteter så tveka inte. Kontakta 
aktivitetsansvarig@alumniföreningen.se så ser vi till att du får vara med bakom kulisserna. 
 
Maya Appelgren, Aktivitetsansvarig 2012 
 
Ölprovning 
Den 27 april kommer connectBlue att gästa Alumniföreningens ölprovning. Med VD:n Rolf Nilsson 
som föreläsare kommer vi få prova på en del av det bästa ölvärlden har att erbjuda. Lättare tilltugg 
kommer att finnas. Anmäl dig senast onsdagen den 18 april. 
 
Endast medlemmar kan delta i denna aktivitet. Ni som ännu inte är medlemmar i Alumniföreningen 
registrera er på http://www.alumniforeningen. se/register.php 
 
Vi ser fram emot att se er! 
 
Maya Appelgren, Aktivitetsansvarig 2012 

 
 
 
  Informationsansvarig har ordet 

Det är spännande och samtidigt pirrigt att få möjligheten att vara den första någonsin att utforma och 
skicka ut föreningens nyhetsbrev. Liksom många skribenter var jag i början lite rädd att få skrivtorka 
men det har varit en behaglig resa och att få tankarna ner på pappret har gått smärtfritt. Att få vara med 
i arbetet kring föreningens informationsflöde är lärorikt. 
 
Det är knappt att man tänker på det men visst är det häftigt med dagens teknik. När jag skriver detta är 
jag i England och inte beroende av att knacka ner mina tankar på min stationära skrivmaskin. Dessutom 
behöver det inte skickas med post utan bara med ett klick på musen och det går snabbare än vad det tar 
för posten att nå botten på brevlådan. 
  
Min förhoppning med Alumnibladet är att det skall bli lättare för våra medlemmar att bli informerade 
om de genomförda och kommande aktiviteterna som anordnas av föreningen. Målsättningen är att 
nyhetsutskicket kommer fyra gånger om året. Förhoppningsvis kommer nyhetsbrevet att bli större och 
ta med andra händelser på LTH men i dagsläget har jag valt att fokusera på Alumniföreningen. 
  
För några dagar sedan tog jag på mig min vinterrock och begav mig mot Stockholm. När jag kom fram 
var det sol och molnfri himmel och jag hade problem med att vänja mig. Jag hoppas att ni, liksom jag, 
njuter av det fina vårvädret och att ni haft en trevlig läsning och att vi inom en snar framtid får träffas 
på någon av Alumniföreningens aktiviteter.  
  
Med vårhälsningar 
 
Marc O'Malley, Informationsansvarig 2012 
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