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Hr ovan r en speciell Vrhlsning
till vra Egyptologi-intresserade.
skriven p tidstypiskt stt fr
4.232,2 r sedan i Egypten.
(Vren brjar visst lite
tidigare dr.)

TEKNISTKOLLEGA !
Våren verkar vara här, Koltrasten
kvittrerar, Pingstliljorna står i full blom (mina
påskliljor har faktiskt oxå visat lite gult, se
vidare Utskick 2-00) och Golfbanan skriker
uppfordrande. Trädgården skriker oxå – dock
icke så högt (förstärkaren är urkopplad - jag
är ungkarl numera...)
Känner man då frid med natur o årstid och
harmoni med livet – eller rädsla för framtiden, ozonhål, växthuseffekt och miljömissbruk...?
Min vän Uffe Grönsaksodlare ringde och
ville diskutera dataövervakad, sensorstyrd
bevattning med helautomatisk näringstillförsel ur ett totalekologiskt & ekonomiskt
perspektiv... Tyvärr gäller tydligen inte alla /
samma generösa EU-bidrag för grönsaker
som för basvarorna säd, oljeväxter, potatis o
sånt... Jag ser ändå stora samband / möjligheter mellan Teknik och Ekologisk odling.
Här finns massor att göra, fast då bör nog
oxå K-linjen läsa ännu mer mikrobiologi...
Kanske läge för en Mikrob-hörna till Cognacen på Årsmötet. Mazetti kommer säkert...!
Kommer Du oxå...?
Jag hade en mycket givande diskussion
strax före Påsk med Tom & Jerry (se sid 7).
Vi behandlade Förbundets samarbete med
Skolan, bl.a möjligheten till en hejdundrande
100-150-årsfest för Förbundet & Skolan tillsammans med alla 50-års-jubilarer (-53:or).
Mer om detta senare.
Vi pratade även om min yngsta Dotters
(4:e barnet) val till gymnasiet nu i höst. Jag
har lagt ner en hel del energi på att försöka
förstå dagens skolsystem med sina inriktningar o.s.v. Detta för att kunna råda /
leda dottern i hennes val. Minsann inga lätta
grejor, inte minst när nu piskan är borta och
bara morötter ska visa rätt väg...
Det var bättre Förr... – ligger nära till
hands när jag skummar lite Pang- och Focusskrifter och känner vingslagen från Forntiden
– då när det fortfarande ställdes raka, direkta
krav på oss – med både piska och morot...
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Min fråga blir...
Har elev och målsman i dagens läge, i det
tillgängliga materialet, tillräckligt med info för
att kunna göra detta viktiga val...?
Jag hade det inte...!
Vad göra åt detta...?
Då tror jag mer på min vän Rektorinnan
som vill skapa en skola där man tar hand om
och utbildar ungdomarna från årskurs 6 till
årskurs 12. Och under hela tiden sakta men
säkert styr / leder / påverkar inriktningen, i
samråd med elev och föräldrar, efter elevens
förmåga / läggning / resultat. (jfr. efter
individuell perceptionsförmåga).
Att välja vad man vill här i livet vid 16 års
ålder, efter årskurs nio, verkar inte vara
optimalt för flertalet elever såvitt jag kan se...
Detta verkar mer tillrättalagt för skolan,
lärarna, systemet o.s.v...
Speciellt som jag tror att det man läser hela
tiden måste upplevas som både intressant och
fängslande – annars är det alldeles för lätt att
gå på tomgång eller t.o.m helt strunta i
studierna och bara lattja med kamraterna...
Så var det ju faktiskt inte på knutpiskans tid...
Du Förresten... Malmö Teknologförbund d.ä.
Föreningsg. 41, 211 52 Malmö
hur går det med
Tel (ordf): 040 - 10 30 60
Dagsträckaren... ?
Ordf.

Fax: 040 - 30 6161
@-mail: master.control@telia.com

...ur Fokus 1943
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Klassfester 2001
1941 - 1951 - 1961 - 1971 - 1976 - 1981 - 1991
Det finns många årtal som kan vara skäl för
jubileum. När gick du ut Teknis eller Pauli? Det
skulle vara kul att träffa de gamla skolkompisarna igen? Gör slag i saken och samla
klasskamraterna till en träff på er gamla skola.

När gick Du ut?
Jubilerar Du i år? I styrelsen har vi utsett
ansvariga som kommer att försöka hitta
kontaktmän i de klasser som gick ut 1941,
-51, -61, -71, -76, -81 och -91. Är Du själv
intresserad att hjälpa till med Din klass, tveka
inte att kontakta oss enl. följande:

Skala 1:1

1941 o -51 Thomas Löfqvist, 040-40 41 07
e-post: thomas.lofquist@swipnet.se

1961 Uno Gansmark, 040-43 59 22
e-post:

Teknist-nål X

Teknist-nål Y

13 x 14 mm
49:- / st.

21 x 22 mm
71:- / st.

monica.knutsson@telia.com

1971 Caj Bülow, 042-17 88 92

e-post: caj.bulow@europe.bd.com

1976 Lena Stjärnemyr-Ghidini, 040-218277
e-post: lena.ghidini@angelfire.com

1981 Per-Åke Fransson, 040-59 25 35

e-post: per-ake.fransson@siemens.se

1991 Christel Andersson, 046-36 32 58

e-post: christelh.andersson@tetrapak.com

Hur gör man en träff
Skicka ut en intresseförfrågan till klassen.
Föreslå ett lämpligt datum. Om ni väljer en
vardag så har ni möjlighet att få en visning av
skolan och få eftermiddagsfika på f.d Jojes *.
Sen brukar middagen förläggas nånstans där
man har öppet länge, ty kvällen blir säkert sen...
Ta inte på er några större ekonomiska
åtaganden. Enklast är att var och en betalar för
sig på varje ställe, bokar sitt hotell osv.
Med e-post slipper man oxå portokostnaderna.
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Redaktionen för Utskicket
söker:
Om tillräckligt många är intresserade så är
det bara att köra igång med en inbjudan. Glöm
inte kameran och skicka gärna ett brev och helst
ett foto till MTF dä.

MTF dä:s årsmöte

Ett enklelt sätt att jubilera är att kombinera
det med MTF.d.ä:s årsmöte den 31 maj.
Vi börjar då med fika på Jojes * samt en rundtur
på skolan och avslutar med ärtsoppa m.m i
matsalen. Alla gamla elever på skolan är
välkomna på årsmötet. Försök få med hela
klassen men det blir även trevligt med bara
några kompisar.
Thomas Löfquist
*/

Jojes Konditori på Löjtnantsgatan heter numera
Element, tel 040-12 98 71, stängt måndagar.

Bli medlem i MTF d.ä

ANNONSÖRER
Utskicket Utskicket som Du just nu
sitter o läser är en Beroende Publikation
som trycks i ca 800 ex och distribueras
kostnadsfritt till medlemmarna i
Malmö Teknologförbund d.ä, en
sammanslutning av elever,
utexaminerade från Pauliskolan i
Malmö, (tidigare Tekniska Gymnasiet,
Högre Tekniska Läroverket och
Tekniska Elementarskolan).
Denna exklusiva målgrupp, i vilken
både Chefsingenjörer, Börs-VDar och
Politiker ingår, kan enkelt nås med en
blänkare i utskicket Utskicket.
Att denna publikation är beroende
innebär bl.a att dess kvantitet beror på
rådande ekonomiska realiteter.
Med några välvilliga annonsörer skulle
vi kunna öka omfånget till till att börja
med 16 sidor.
Du som känner Dig manad, kontakta
redaktionen. Du kan även ange någon i
Din vänkrets som Du tror vill / borde
vara med.
Annonsredaktionen utgöres av ordf.
Peter Sahlén tel 040 103060.Vi behöver
ha kontakt med Dig snarast.

Vi andra gamla Teknister vill gärna se även Dig
som medlem i MTF d.ä. Årsavgiften är 100 kr.
För dessa pengar får Du detta eminenta Utskick
3 ggr / år. Dessutom får Du glädjen att bidra till
att föra vårt budskap vidare, möjlighet att göra
en insats för vår gamla skola, inbjudan till våra
olika fester såsom Stora Gåsamiddan m.fl...
Betänk – Snart Stundar vårt 100-års Jubileum...
Så Skynda att skicka 100 riksdaler till MTF d.ä,
postgiro 2 44 35-0, och ange
Ditt namn, adress
o telnr, avgångsår
o klass samt
ass
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...ur Pang 1957
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Sigma College
Sigma College är en utbildning på
Pauliskolan som bedrivs i nära samarbete med
Sigmakoncernen. Eleverna går på naturvetenskapsprogrammet med en unik profilering
på data. Mer än en fjärdedel av undervisningen
består av datakurser där Sigmas konsulter är
lärare. Sigma bidrar också med gästföreläsare
och studiebesök. Det borgar för en aktuell,
verklighetsnära undervisning av hög kvalitet.
Det är många elever som vill komma in på
Sigma College, skolan kommer därför att
dubbla intagningen till hösten. Trots detta så
kommer många att bli utan plats.

Teknikprogrammet

Ombyggnationen
I augusti beräknas ombyggnationen och
upprustningen av Pauliskolans hus B och hus
C vara klara. Arbetet har pågått i nästan två
år och har kostat över 80 miljoner kronor.
Målet för ombyggnationen har varit att skapa
en miljö som stimulerar till ett positivt,
undersökande modernt arbetssätt, genom:
• Att upprusta byggnaderna enligt dagens
miljö- och utrustningskrav
Att
• vårda, bevara, ta hänsyn till
befintliga kulturhistoriska och
arkitektoniska kvaliteter
• Att skapa utrymme för det elevantal och
den programinriktning som planerats

...ur Pang 1949

Pauliskolan har fått lov att starta teknikprogrammet till läsåret 2002/03 med
inriktningarna biokemi och kemiteknik samt
industriell ekonomi. Förhoppningar finns också
om att få inriktningen elektronik och data.
Teknikprogrammet består av:
Allmänna ämnen
750 poäng
Matematik, naturvetenskap 450 poäng
Teknik gemensamma kurser 200 poäng
Teknik inriktningskurser
800 poäng
Valbara kurser
300 poäng

En del elever som läser teknikprogrammet
på Pauliskolan kommer att kunna läsa
utbildningen på engelska samt få möjlighet att
studera en termin i England.

...ur Pang 1956
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Dagordning rsmte 31/5 2001
(enligt stadgarna fr udda rtal)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mtets ppnande
Val av mtesordfrande
Val av mtessekreterare
Val av tv justeringsmn jmte
ordfranden
Fredragning av fregende
rsmtesprotokoll
Styrelsens verksamhetsberttelse
Revisorernas berttelse
Ansvarsfrihet fr styrelse och revisorer
Faststllande av antalet ledamter och
suppleanter

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Val av vice ordfrande fr tv r
Val av styrelseledamter fr tv r
Val av styrelsesuppleanter fr tv r
Eventuella fyllnadsval
Val av en revisor och en personlig suppleant
fr tv r
Val av en ledamot i valberedningen fr tv r
Faststllande av sammantrdesarvode
Propositioner
Motioner
Mtets avslutande

MTF d.:s Verksamhetsberttelse r 2000
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Funktion

Namn

Avg.år

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Klubbmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, Rektor
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Peter Sahlén
Thomas Löfquist
Sven Sjunnesson
Lars Prabin
Uno Gansmark
Christel Andersson
Per-Åke Fransson
Lena Stjärnemyr-Ghidini
Tom Gustavsson
Lennart Olsson
Dennis Hahne
Nicklas Fransson

1968
1973
1974
1964
1962
1990
1985
1975
1972
1968
1994

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten samt arbetsmöten då
bl.a utskicket Utskicket iordningställts för utskickning.
1:a Maj hälsades med sång och tal och många nya ansikten se utförlig rapport i Utskicket 3-00.
Årsmötet med olika tillbehör blev mycket välbesökt, se utförlig rapport i Utskicket 3-00.
Gåsamiddagen begicks traditionsenligt med god uppslutning, se utförlig rapport i Utskicket 1-01.
Utskicket Utskicket har utskickats 3 ggr. Sidantalet har varit 12. Upplagan uppgår till ca 800 ex.
Förbundets ekonomi är hygglig. Se vidare separat redovisning på annan plats.
Vi framför slutligen vårt stora tack till alla som engagerat sig i eller på annat sätt stöttat förbundet.
Malmö 2001-04-15
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Bokslut 2000
RESULTATRAPPORT 2000
Intäkter:
Medlemsavgifter
33 070,00
Nålar
2 387,00
Ränta
45,48
Summa:
35 502,48
Kostnader:
Möteskostnader
495,00
Utskickskostnader
22 445,90
Porto
450,00
Årsmöte
2 366,00
Föreningsomkostnader
815,50
Lokalkostnader
163,00
Gåsmiddag
1 680,00
1:a maj
3 230,00
Diverse skulder
7 542,90
Delsumma:
39 188,30
Kapitalminskning
- 3 685,82
Summa:
35 502,48

INGÅENDE BALANS 2000-01-01
Kassa
Postgiro
Bank
Diverse fordringar
Inventarier
Delsumma:
Diverse skulder
Summa:

69,10
42 642,64
1 078,20
40,00
5,00
43 834,94
-7 542,90
36 292,04

UTGÅENDE BALANS 2000-12-31
Kassa
Postgiro
Bank
Diverse fordringar
Inventarier
Summa:
Årets förlust
SUMMA:

1 321,10
37 629,82
1 153,20
40,00
5,00
40 149,12
3 685,82
43 834,94

Redovisningsåret 2001 kommer att belastas med ännu ej inkomna fakturor från år 2000.

Malmö 2001-03-26
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Jag vill Årsmötas
mé Ärtor o Punsch
o Hemlig Gäst därtill...
Fyll i andra sidan samt
skicka in denna kupong
eller kontakta Klubbmästare
Lars Prabin på tel 040 183 638.
Du kan oxå faxa på 040 290 829
eller maila på
master.control@telia.com

Plats för
Svenskt
frimärke

Till:
Klubbmäster
Lars Prabin
Staffanstorpsv. 12
212 23 Malmö
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Föreningsg. 41, 211 52 Malmö

Malmö Teknologförbund d.ä.

Returadress:

Till:

B
Utskickat
p Miljlicensierat
papper.
Akuttryckt.

Detaljgranskar man vårt bokslut kan man se att året gick med förlust. Detta
beror i första hand på periodiceringseffekter. Men visar även hur beroende vi
är av Era medlemsavgifter. Etiketten här ovan visar vår status per -010405.
Står det inte 01 (eller S-ständig eller H-heders) så har Du inte betalt. Använd då tid. inbet.kort eller se sid 5 hur att betala. Det är även väldigt tillåtet att värva fler medlemmar till oss.
Vi tackar speciellt 01757 Gunnar Persson, -45B, i Kristianstad som trots att han är ständig
medlem troget betalat varje år. Även i år har han, och flera andra, lämnat ett bidrag. Tack!
Vi efterlyser fortfarande Focus-tidningar från -30 o 40-talet. Vi har -41, -42, -43 samt -45.
Vilka har Ni ??? Ta gärna en titt i gömmorna... eller fråga en klasskompis... Hör av Er ...
Och så Pangtidningar årgång -50, -51, -54 o -55. Dom brukar komma fram när det är
dags för klassjubileum. Och nu är det dags för -51:orna. Ni kommer väl till årsmötet
den siste maj? Ärtor o varm punsch i skolans matsal. Det är inte fy skam. Det trevliga
sällskapet bidrar vi alla med. O x  a l l r a t i l l s i st a s t :
Kom ihg att

komma till Slottscafet kl. 09.00 den Frst a Maj.

Javisst vill jag Årsmötes-Ärtsoppera.
Torsdagen den 31/5-01 på Skolan. Vi träffas på f.d Jojes från kl 17:30. Pris 99:- + 20:-/starkdryck
Jag / Vi
& blir
s
heter:
antal:
Avgångsklass
Tel /
/ Avgångsår:
e-mail:
Fika hos
ÄrtPannKraftLättH2O /
Mjölk
Punsch
Jojes:
soppa:
kakor:
öl:
öl:
Läsk:
(lätt):
(cl):
Till kaffet skull det nog
dessutom smaka med:
Ange
nr 1 - 4

Som Årets Hemliga ÄrtsoppeÅrsmötesGäst föredrar / föreslår jag / vi:

Jan Nilsson, SwitchCore – Entreprenören som en gång startade Hobby-Data i Malmö – och nu har eget flygbolag...
Dan Olofsson, Sigma – VD och huvudägare – som bl.a berikat skolan med Sigma College – läs mer i Utskick 1-2000.
Torsten Hebrand, Arkitekt SAR, f.d.MTFordf. – Vad innebär BO 01 - Turning Torso - Skolans ombyggn. - Scandinavian Tower o.s.v.
Eget
förslag:

