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Utskick 1, 2007
med kallelse till Årsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte 2007
Bäste MTF.d.ä. kollega,
Dags för årsmöte igen och vi har ett nytt år framför oss. Vi har under det gångna året bl.a. börjat delta i
Malmö högskola nyligen startade alumniverksamhet. Alumni är just vad vi hållit på med i mer än hundra
år – kontakter mellan tidigare elever. Mycket och långsiktigt arbete som vi hoppas ska ge utdelning långt
framöver – både för våra nuvarande och framtida medlemmar.
Om du vänder på bladet finner ni information om ytterligare aktiviteter under det kommande året.
Årsmötet äger rum den 3 maj 2007 på Pauli Gymnasium Föreningsgatan 41 i Malmö.
Vi börjar kl.17.30 med en liten halvtimmes rundvandring och med årsmötet 18.30.
Som vanligt serveras Ärtor med pannkakor, sylt och grädde. Lättdryck ingår samt kaffe och kaka.
Priset är 100 Kr. Punch och andra starka drycker serveras till självkostnad.
Anmälan till Klubbmästaren Lars Prabin senast den 1 maj 2007 på telefon 040 -18 36 38 eller 0705 - 18
36 34 eller lars.prabin@telia.com .
För att ha rösträtt på årsmötet krävs inbetald årsavgift för 2007 är inbetald på förbundets
Plusgiro 244 35 – 0 senast 2007-04-30.
Alternativt går detatt betala avgiften på årsmötesdagen före årsmötet direkt till förbundets kassör.
Kontrollera att dina adressuppgifter stämmer. Om inte så korrigera. Lägg gärna även till din e-postadress.
Förbundets klassiska teknistrockslagsnålar kan beställas direkt på inbetalningskortet.
Övriga handlingar inför årsmötet hålles tillgängliga på Pauli gymnasiums rektorsexpedition,
Föreningsgatan 41, 211 52 Malmö fr.o.m. den 26 april 2007.
Övrig information på Förbundets hemsida: www.malmoteknologforbund.com
Varmt välkomna,
Styrelsen
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En del av det som händer i MTF under året.
Tisdagen den 1 maj firas som vanligt sedan snart 100 år på Slottskaféet med start kl. 09:00.
TBV-kören sjunger in våren. Kaffe med äpplekaka och vaniljsås serveras.
(Ingen separat kallelse utgår).
Årsmöte torsdagen den 3 maj 2007.
Lördagen den 5 Maj mellan kl. 10 -12 gör vi en guidad tur till Citytunnelns olika arbetsplatser.
Ett unikt tillfälle att få se och få information om det för närvarande största projektet i Malmöregionen.
Vi träffas på utställningen, Lilla Nygatan 7 vid Burger King på Gustav Adolfs Torg kl. 9:45. , där buss
utgår. Priset blir 100 kr.
Tag gärna med barn, vänner och andra som är intresserade. Anmälan är bindande eftersom vi kommer att
beställa buss beroende på hur många vi blir.
Anmälan till kassören Vidar Ericsson via inbetalning till Förbundets konto PG 244 35 – 0 senast onsdagen
den 25 April. Kassören har tel. 040-926441 eller mobil 0736-12 52 76
Pangs Minnesbeta som stipendium som delas ut på våravslutningen till elever vid Pauli Gymnasium.
Ett stipendium till den som verkat i Pangs kamratliga anda delas även till studenter på Malmö Högskola
vid avlutningen under hösten.
Vi besöker Tycho Brahe Observatoriet i september när chansen för klar himmel är störst. Närmare
information kommer senare.
Anteckna torsdagen den 8 november i din almanacka för då äter vi Gås på Restaurang Le Concert på
Föreningsgatan. Närmare information kommer senare.
Vi planerar ytterligare aktiviteter som vi återkommer med efter hand.
Besök gärna vår hemsida www.malmoteknologforbund.com som innehåller lite av varje för oss gamla
MTF-are.
Har du något som du vill ha med på hemsidan så kontakta ordföranden Lennart Olsson med adress på
hemsidan, så tar vi upp det. Mer än 100 år har mycket historia!
Vill du hjälpa till eller har förslag till styrelsen eller arrangemang så är vi tacksamma för en liten
kontakt…

