VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2021
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i föreningen är ca 220. Tyvärr minskar antalet betalande medlemmar. Vi i
styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att försöka locka vänner, kollegor och bekanta
att bli medlemmar. Vi kan konstatera ett något ökat antal medlemmar som tar emot kallelse
via e-post vilket underlättar och gör utskick av inbjudningar billigare.
VERKSAMHETEN
Föreningens målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna samt påverka
teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.
Föreningen vill sprida och diskutera ny och traditionell teknisk kunskap genom föredrag,
studiebesök och sociala aktiviteter. Aktuella teman är miljö och klimat, nya energiformer,
transporter, materialteknik, industriell ekonomi, nanoteknik mm. Föredragshållarna ställer
upp utan ersättning, men vissa kostnader förekommer och viss sponsring av medlemsmöten
har skett. Då Corona-pandemin slog till i början av 2020 blev alla aktiviteter inställda och i
enlighet med restriktioner och omtanke om våra medlemmar låg all aktivitet nere under 2021.
Vi hann dock med ett årsmöte, men därefter kunde vi inte ha några ytterligare aktiviteter.
SEPTEMBER
28/9

ÅRSMÖTE på Ångströmlaboratoriet med föredrag av Björn Björck

Under årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen medlemmarna på lite enklare fika. Vid
årsmötet deltog 20 medlemmar.
STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 3 sammanträden utöver årsmötet.
EKONOMI
År 2021 blev helt annorlunda jämfört med det normala. Då föreningen inte hade några
aktiviteter under året har vi heller inte haft så stora utgifter. Vi beslöt därför att inte kräva
några medlemsavgifter för det året. Året gick därmed med en liten ekonomisk förlust. Vi har
arbetat med att förmå alla medlemmar att ta emot alla kallelser via e-post då portokostnader är
en stor post i verksamheten. All annonsering av verksamheten läggs också ut på hemsidan. En
ny hemsida lades upp under 2019, med ett mera modernt och tilltalande utseende och också
en mer lättarbetad sådan som är enklare att kontinuerligt uppdatera. Medlemsavgiften
föreslogs bli oförändrad, 200 kr, och gälla för alla tre åren 2020 - 2022. Medlemsregistret är
under ständig översyn och i år har fortsatt ansträngning lett till att ytterligare inaktiva
medlemmar och medlemmar som flyttat utan att ange ny adress tagits bort från
utsändningslistan för att spara på portokostnader.
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