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omstående sida)

Utskick nr 3, 2003

Bästa Teknologer,
Det är med glädje och stolthet jag skriver detta inför vårt
förbunds 100 års jubileum.
Genom våra engagerade styrelseledamöter har en vision för
det kommande hundra åren tagits fram och genom vilken vi
arbetar fram förslag på mål och aktivitetsplan för perioden
2003-2006.
Vi har för att vara med i tiden, skapat en ny hemsida
www.malmoteknologforbund.com .
Detta kommer att kunna vara vårt fönster där vi ska ge
information, tillhandhålla kontaktpersoner inom olika områden.
Genom en tät uppdatering med mer information på hemsidan kommer denna att
till viss del ersätta de pappersbundna utskicken framöver.
En viktig del av MTF är nätverksbyggande mellan teknologer. Syftet är att
nätverket skall verka både för kamratliga som kommersiella kontakter ex byta
av arbete, sökande efter teknisk eller kommersiell information.
Vi ses till gåsen.
Med glada hälsningar,
Claes-Eric Nyman, Ordförande, tel. 0705-849100
____________________________________________________________________
Vision för Malmö Teknologförbund, MTF
Malmö Teknologförbund är en organisation för, tidigare elever, som har ett
intresse av teknologi.

1 maj

MTF arbetar för att utveckla nätverket mellan sina medlemmar och på så sätt
underlätta deras utveckling, möjliggöra kunskapsutbyte eller samarbete, att få
eller byta arbete och i övrigt utveckla de sociala kontakterna mellan
medlemmarna.
MTF engagerar sig också för att öka intresset, för studier, inom de tekniska och
naturvetenskapliga områdena. Detta sker genom gästföreläsningar och andra
arrangemang.

Jubilerade
klassmöten

MTF arrangerar dessutom sammankomster och studiebesök och studieresor för
att utveckla medlemmarnas tekniska allmänbildning.
MTF håller dessutom på att starta upp andra sociala aktiviteter såsom golf,
vinprovning, kökskunskap etc. för att öka de sociala aktiviteterna och ge
insikter i andra områden som kan utveckla medlemmarnas fritidsintressen.
MTF strävar efter att ytterligare berika medlemmarnas yrkes- och
fritidsintressen, sociala nätverk och märkbart påverka samhällets intresse för
teknik och naturvetenskap.
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Var med och bidra till ett levande MTF!
Ett förbund som MTF d.ä. bygger på engagerade medlemmar och aktiviteter
utanför den direkta styrelsen.
Om du vill, kan du engagera dig inom flera områden. Vem kommer inte ihåg de
olika sektionerna och mycket annat som band samman oss på skolan. Eller ställ
upp som klasskontakt. Skriv och berätta några episoder så lägger vi in dem på
vår hemsida till glädje för många andra. Som det heter; delad glädje är dubbel
glädje och hemsidan rymmer näst intill obegränsade mänger av text, bild och
annat såsom filmer så länge de är i digital form.
_________________________________________________

Karnevaler
Karnevalstidningen
Pang

GÅSAMIDDAG
DEN 13 NOVEMBER KL. 17.30 PÅ BRASSERIE SLOTTSPARKEN.
Förrätt:
Svartsoppa eller hummersoppa
Varmrätt:
Gås så klart
Dessert:
Äpplekaka
Kaffe
Allt detta för det facila priset av 190 Kr.

Klasskontakter

Årsmöte med
Jubileumsmiddag
Företagsbesök
MTFs historia
Styrelsen
Stadgar……….
……….

Tag gärna med hustru, man, sambo, barn , kompisar och varför inte mormor,
men de får betala 275 Kr.
Drycker till resturangens priser.
Anmälan senast 9 november följande talong, per telefon
eller e-post. till:
Klubbmästare Lars Prabin
Staffanstorpsvägen 12
212 23 Malmö
lars.prabin@elektrosandberg.se
Telefon dagtid
070-216 66 61
Telefon kvällstid 040-183638
Namn:………………………………………………. ….
Antal gäster:…….

Svartsoppa………. Hummersoppa…………

och nyheter..
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