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BAKGRUND
Enligt stadgarna för Tekniska Föreningen i Kristianstad är föreningens ändamål att på ett fritt
och opolitiskt sätt främja kontakter mellan personer, institutioner och företag i
Kristianstad-bygden med kunskaper och intresse för teknik och vetenskap.
Sedan många år har ändamålet uppfyllts genom studiebesök och ToN-föreläsningar (ToN =
Teknik och Naturvetenskap.)
Styrelsen har haft och har ambitionen att variera ämnen för föreläsningarna och målen för
studiebesöken. Föreläsningarna är öppna och kostnadsfria för allmänheten, medan
studiebesöken är för föreningens medlemmar med möjlighet att ta med någon övrig
intresserad.
Under 2019 hade vi 75 betalande medlemmar.
Sedan några år har styrelsen noterat ökande svårigheter att arrangera studiebesök i
närområdet, dels är det allt svårare att få tillträde till aktuella och intressanta objekt, dels
har vi fått ställa in studiebesök på grund av för få anmälda besökare.
Till studiebesöken räknar vi vårutflykten, men även där har vi varit tvungna att ställa in pga.
för litet antal deltagare.
Föreläsningarna är öppna för allmänheten, gratis för åhörarna och vi har aldrig haft någon
antalsbegränsning. Trots annonsering inom HKR, Kristianstadsbladet och ibland kommunens
hemsida är det en tydlig och pågående minskning av antalet åhörare vid föreläsningarna. Se
nedanstående diagram.
Vi noterar också att det i stort sett är samma åhörare vid de olika föreläsningarna –
visserligen med någon mindre variation.

Antal åhörare vid föreläsningar 2013 – 2019
Styrelsens slutsats är att den kunskap som vi försöker sprida genom föreläsningar och
studiebesök inte längre är efterfrågade av de yngre generationerna. Man söker information
och kunskap ”på distans”, på samma sätt som det stora flertalet av inskrivna studerande vid
HKR och flera andra högskolor gör.
Om slutsatsen är rätt så har Tekniska Föreningen i Kristianstad spelat ut sin roll.
Vidare så har det varit och är svårt att rekrytera frivilliga till styrelsen. Flera av nuvarande
styrelsemedlemmar har anmält att man inte ställer upp till omval, och det har inte gått att få
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fram kandidater till styrelsen som är beredda att ta på sig de uppgifter som är nödvändiga
för att driva föreningen vidare.

STYRELSENS FÖRSLAG
Styrelsens förslag till årsmötet är därför att Tekniska Föreningen i Kristianstad skall upplösas
och att upplösningen sker enligt föreningens stadgar.

ALTERNATIVEN
Vad händer om årsmötet inte stödjer styrelsens förslag?
Årsmötet fortsätter enligt den fastställda dagordningen, med val av styrelseledamöter,
suppleanter mm, och verksamheten inom TFK fortsätter under ledning av den tillträdande
styrelsen.
Enligt stadgarna skall styrelsen ”som verkställer årsmötets beslut och sköter Tekniska
Föreningens i Kristianstad angelägenheter, består av ordföranden och fem ledamöter samt
två suppleanter.”
Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan att ”det varit och är svårt att rekrytera frivilliga till
styrelsen” är det risk att styrelsen inte blir fullt bemannad.
Vad det innebär bör föreningens ordförande beskriva för årsmötet.
Vad händer om årsmötet stödjer styrelsens förslag?
Av stadgarna framgår att ”Beslut om upplösning av Tekniska Föreningen i Kristianstad skall
för att bli giltigt fattas på två årsmöten med minst sex månader mellan mötestillfällena.
Beslut på andra mötet fattas med minst ¾ majoritet.”
Styrelsens förslag är att nästa årsmöte (årsmöte 2) genomförs tisdagen den 8 september.
Styrelsen föreslår att nuvarande styrelse kvarstår (inga nyval) till och med årsmöte 2.
Under förutsättning att årsmöte 2 beslutar (minst ¾ majoritet av närvarade medlemmar) att
föreningen upplöses kommer styrelsen att föreslå att tre tidigare styrelsemedlemmar utses
att administrera föreningens upplösning.
Årsmöte 2 ska besluta att befintliga tillgångar ska ”överlämnas som stipendium till elev inom
Kristianstads gymnasieområde vilken genomgår teknisk utbildning”. Styrelsen har med
anpassning till dagens skolorganisation tolkat detta så att kvarstående medel överlämnas till
en skola (rektor) att användas för stipendier till elev/elever enligt skolans beslut.
Vilken skola som är aktuell kommer styrelsen att presentera i underlaget för årsmöte 2.

