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OBS.
Dags för medlemsavgift 2004
100:- på postgironr. 244 35 - 0
Ange namn, adress och E-post
_________________________________________

1904 - 2004

1 Maj
Firas som vanligt i Slottsparken
med början kl. 09.00.
Förbundet bjuder in till kaffe och
kaka.
TBV kören sjunger in våren
Restaurang – Kafé
Slottsparken
Ingen förhandsanmälan
Välkomna

Inbjudan till
Malmö Teknologförbunds
Årsmöte och
100-års jubileum
På
Malmö Högskola
med efterföljande middag på
restaurang
KONST & KØKKEN
7 Maj 2004

www.malmoteknologforbund.com

Årsmöte med
100-årsjubileum i Malmö
Teknologförbund d. ä.
Årsmöte
Härmed kallas medlemmarna till ordinarie
årsmöte på Malmö Högskola, Citadellsvägen
7 i Malmö kl. 18.00 – 18.30
Dagordning:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två ledamöter att jämte ordföranden
justera dagens protokoll
Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Styrelsen verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
Fastställande av antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen
Val av ordförande för två år
Val av styrelseledamöter för två år
Val av styrelsesuppleanter för två år
Eventuella fyllnadsval
Val av en revisor och en personlig suppleant för
två år
Val av två ledamöter i valberedningen för två år
Fastställande av sammanträdesarvode
Propositioner. Justering av stadgar
Motioner
Mötets avslutande

För medlemskap 2004 och deltagande i årsmötet
krävs erlagd årsavgift om 100:- via inbetalning på
postgironummer 244 35 - 0 och vara MTF
tillhanda senast 6 maj 2004.
Ange namn, adress och E-post
Välkomna,
Styrelsen
________________________________________

100år!
Malmö Teknologförbunds 100-årsjubileum.
Människor och teknik i harmoni, nu viktigare än
någonsin.
I hundra år har MTF varit samlingsplatsen för
teknologer och hundrade år ligger framför oss.
Låt oss avnjuta jubileet tillsammans med en
gemensam önskan om en ljus framtid.
Varm välkomna med respektive,
Claes-Erik Nyman med styrelse

Föredrag vid Malmö Teknologförbunds 100-års
firande, Citadellsvägen 7 i Malmö.
16.00

Malmö Teknologiförbund firar 100
år
MTF:s ordförande Claes-Erik Nyman
öppnar 100-årsfirandet och ger en kort
resume över MTF:s 100 år.

16.15

Malmö Högskola Teknik &
Samhälle
Zoltan Blum, Docent i Kemi, Prefekt
för presenterar utveckling och framtid
inom detta område.

16.45

Elevkåren vid Teknik och Samhälle
Claes Gullberg, ordförande för
studentkår vid Teknik & Samhälle
presenterar elevkåren.

17.00

Paus

17.15

Teknik och Människa
Claes Edlund, Professor i tillämpad
psykologi vid Lunds Universitet,
berättar om sociotekniska perspektiv.

17.45

Anmälan till middag.
Anmälan för dig som medlem och din andra hälft för
deltagande i jubileumsmiddagen göres via
inbetalning av 250:- per kuvert på
postgironummer 244 35 - 0 och vara
MTF tillhanda senast måndagen 26 april.

Managing technology development
(engelska)

Aric Menon, Professor vid Danskt
Teknologiskt Universitet, DTU
Aric kommer från 15 år som teknisk
chef i de tekniskt mest krävande
företagen i Silicon Valley.
18.20

Paus

Förfrågningar via Klubbmästaren
Lars Prabin
040-18 36 38, 070-216 66 61,
lars.prabin@ elektrosandberg.se.

18.30

Årsmöte för Malmö
Teknologiförbund d.ä.

19.00 -

Se även uppdaterade hemsidan
www.malmoteknologforbund.com

.

Jubileumsmiddag
Italiensk buffé, inkl. vin, kaffe.
Underhållning med bl.a TBV-kören.
Restaurang Konst & Kokken
Citadellsvägen 7 i Malmö

