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Tetra Paks Tekniska Förening

Styrelsemedlemmar
Stefan Jeppsson ordförande. Ansvarig utgivare. Håller i medlemsbladet och aktiviteter.
Gabor Eötvös kassör. Håller i medlemsregistret.
Torben Bohn sekreterare.
Christer Westesson revisor.
Sune Andersson suppleand.

Preliminärt program - förslag på kommande aktiviteter
Precise Biometrics Ideon
C-Technologies Ideon
Dagstidningstryckeri
Print-on-demand tryckeri
Onkologen
Röntgenavdelningen
Kockums
Astra Zeneca
Anoto
Snickeri / Möbelsnickeri
Sjukhuset - driftscentralen, elkraft och VVS
MTA (medicinstekniska avdelningen) vid Lunds universitetsjukhus.
Miniatyr motor mässa
Jan.Jakobsson

Flygmuseum Ängelholm
Teknik på farfars vis (Helsingborg)
Bilmuseet Helsingör
Sysav
Koningsegg
Sony Ericsson
Pågens
Örtofta sockerbruk
Hallandsåsen, tunneln
MC- och bilträff i Löddeköpinge
Löberöd glasbruk (A Sundberg)
Kreativum Karlshamn
Turning Torso

Klur
Förra uppgifterna handlade om att klura ut rebusar, föreställande fiskedrag. Rätta svar är:
1. Dragplåster
2. Vattendrag
3. Avdrag
4. Korsdrag
5. Bidrag
6. Uppdrag
7. Dragg
8. Dra
9. Motdrag

10. Dragon
11. Tvärdrag
12. Dragspel
13. Barnbidrag
14. Dramat
15. Drakula
16. Dragen
17. Skoöverdrag
18. Dragfjäder

19. Dragnot
20. Fördrag
21. Dragkedja
22. Möbelöverdrag
23. Huvuddrag
24. Golvdrag
25. Grunddrag
26. Draglucka
27. Föredragshållare

28. Dragrem
29. Dragnagel
30. Dragbänk
31. Dragfritt
32. Dragbasun
33. Strömdrag

Det var kul att se att jag fått två mail efter varandra, från Christer Westesson och Olof Göstasson. Nu är
det lite knepigt att bedöma rätt eller fel, men jag får det till att Christer får 22 rätt och Olof 18. Första och
andra pris.
Nästa uppgift är att svara på varför vissa bläckstråleskrivare har 4 patroner (svart, magenta, cyan och
gult) medan andra har 6 (där även ljust magenta och ljust cyan är med) eller 8 (som även inkluderar ljusgult och ljusgrått).
Åter andra typer av skrivare har grönt och orange med i patronerna.
Titta i en tidning som Digital Foto eller lyft på locket och se hur många patroner det är i en kvalitetsskrivare!
Kan man verkligen inte blanda till dessa färger eller vad är anledningen till det?
Svar senast den 1 mars till Stefan

Bok
Boken "Konstgjord njure" har gått runt till dem som var intresserade. Efter det skulle den lottas ut bland
en av dessa. Göran B Andersson blev utlottad. TTF har nämligen inget museum för prylar.
Stefan

Tekniska Föreningen på Tetra Pak
Protokoll från styrelsemöte 2:2005 torsdagen den 16 dec. kl. 13.00 i konf.rum Linné, byggnad 101.
Närvarande: Stefan Jeppson, Christer Westesson, Sune Andersson. Återbud från Gabor Eötvös och
Torben Bohn.
§ 1 Stefan hälsade välkommen, dagordningen godkändes. Christer utsågs till mötessekreterare.
§ 2 Förra styrelseprotokollet från möte 1:2005 torsdagen den 8 dec. godkändes.
§ 3 Vi gick igenom förra protokollet som ju bl.a. behandlade de frågor Stefan ställt per mail den 19 oktober.
§ 4 Hemsida för TTF. Deltagarna redogjorde för de alternativ de tittat på. Bäst och billigast verkar ett
Webbhotel vara. Stefan inf. om samtal med Torudd ang. Fotoklubbens hemsida. Alla föreningar på TP har
hemsidorna placerade så att även pensionärerna och andra yttre besökare kan nå dem. TP är villiga att
ställa upp med en länk så att hemsidan även enkelt kan nås via Orbis. En sådan hemsida verkar kosta
1800:-/år med 200Mb minne. Vi vill gärna komma igång med hemsidan så snart som möjligt. Vi
diskuterade vidare om hur vi ska spara gamla årgångar av tidningen samt bilder från studiebesöken och
vad hemsidan skall innehålla. Stadgarna och en styrelselista skall vi ha och adresser så de kan nå TTF.
Skall vi även ha budget o protokoll på Hemsidan? Vi kollar hur andra TP-föreningar gör.
§ 5 Budgeten för 2006 diskuterades. Vi har en skuld till på 1300:- för chokladfabriksbesöket.
Medlemsavgifterna som inbetalts gäller till aug. 2006. Först då får vi in nya pengar. Vi lägger in kostnad för
hemsida med 1800:- i budgeten. Stefan skall påminna Ann-Margreth om att vi ännu inte fått något svar om
vår budget godkänts och vilket bidrag vi kan räkna med. Han skall även kolla om TP kan stå till tjänst med
minnesutrymme, kanske för backup i alla fall.
§ 6 Studiebesök för 2006 diskuterades. Stefan har fått in många förslag. De flesta kostar tyvärr pengar i
form av inträde, guidning, reskostnad samt ev. förtäring. Är medlemmarna villiga att betala något för fika
på studiebesök där sådant ej är gratis? 20:-? Besök på Polypeptide i Limhamn 14 febr. och Kockums den
14 mars är inbokade.
§ 7 Diverse: Stefan inf. om läget för nästa TTF tidning och berättade att han köper kuvert för utskick till
pensionärer som ej har E-mail. Stefan har även köpt en teknisk bok ”Konstgjord njure-Babels torn” av Nils
Alwall för 60:-. Det är tänkt att den skall cirkulera bland intresserade medlemmar och sedan lottas ut.
Stefan överlämnade 2 diplom till Christer för klur i TTF-tidningen nr 5 och 6.
§ 8 Vi bestämde ingen datum för nästa styrelsemöte
Vid protokollet
................................
Christer Westesson

Hemsidan är äntligen igång
Det betyder att

· Inga PDF-filer skickas ut mera. Medlemmarna, de anställda, får i stället en signal om att det är ett nytt
nummer ute. Den nya tidningen får man då leta upp på servern.

· Pensionärer som inte har Internet får tidningen tryckt och hemskickad i vanlig ordning. De får också i
vanlig ordning en extra bilaga om att man kan anmäla sig till kommande aktiviteter.

· Pensionärer med Internet får ingen signal alls, utan får gå in på hemsidan och se om en ny tidning är
ute eller det är dags att anmäla sig till en aktivitet.

· Detta är kanske sista numret i A4-format. Jag ska prova att göra nästa nummer i HTML, d v s att tidningen är gjord för att visas på skärm och inte skrivas ut. Skriver man ut den, ser sidbrytningen för A4
lustig ut.

· Alla gamla nummer - komplett samling - ska in på hemsidan. Detta var anledningen till att jag ville ha
igång hemsidan.

· Det ska vara sökregister, så man kan söka på var och vem - och få länk till en tidning.
· Videosnuttar med mera kommer att ligga på hemsidan och skickas inte längre ut.
· Eftersom jag jobbar hemifrån kommer det att ta år innan detta är helt färdigt. Det här TTF-arbetet är
inget som får stjäla arbetstid.
Jag kan också berätta att jag fick ingen ro, förrän jag fick igång hemsidan. Anledningen var alltså att
bevara kulturarvet. Det sista året har jag i medlemstidningarna efterlyst någon som vill sköta hemsidan.
Jag hörde med Joakim Torudd, som är ansvarig för Fotoklubbens hemsida. Man valde att lägga den
externt, så att pensionärerna kan komma åt den. TTF-styrelsen valde detsamma. Då jag undersökte kostnaderna, rörde det sig om 1800 kronor om året, för att hyra ett Web-hotell på 250 MB eller 900 kronor för
100 MB. Visserligen kunde jag undersöka fler möjligheter, men jag ville inte ödsla för mycket tid hemma.
En tidning kräver omkring 1 MB, en videosnutt ungefär lika mycket. Till detta kommer alla bilder från
besöken. Jag uppskattar att vi behöver 200 MB då allt är ute.
I vår budget, som vi lämnade till Ann-Margreth Hallberg i augusti, äskade vi 600 kronor för ett Webhotell. Detta kunde förmodligen ändras till 1800 för kommande år, så jag inser inte att det är problem med
det. Jag ska bara passa på att nämna, att dessa 600 är öronmärkta och inte får användas till annat. Medlemsavgiften ska täcka oförutsedda utgifter.
Christer Westesson och hans son Pär ordnade emellertid en hemsida, vilken är registrerad för 8 dollar.
Där hade jag lite igångkörningsproblem, eftersom hemsidan inte fungerar med FTP och inte går att uppdatera med ett FTP-program. (Det är så jag gjort med min egen hemsida.) I stället uppdaterar man hemsidan direkt med Front Page-programmet. Jag satte mellandagarna till att få igång hemsidan, men fick det
inte att fungera. Då besökte jag Christer, som via telefonkonferens med Pär i USA redde ut problemen. Pär
tog över Christers dator och lyckades lägga ut de första sidorna den 10 januari. Hemma lyckades jag inte,
förrän jag insåg att man behövde XP. Jag har en ny hårddisk, där jag har XP, men eftersom jag håller på att
installera program och den inte funkar ordentligt, använder jag den inte så mycket. Då jag bytte till denna
hårddisk, funkade emellertid allt.
Så nu uppdaterar jag hemsidan då jag har tid och lust.
Tack Christer och Pär för allt jobb ni lagt ner!
Stefan

Länkar
Jag har hittat mina favoritsidor. Oj, oj, oj!

http://demo.webeasy.nu/robetoy_se/library/systemmodules/webshop/
index.php?webshop_searchtext=2x2x2&webshop_search.x=19&webshop_search.y=1
http://www.puzzle-shop.de
http://www.rubiks.com/lvl2/index_lvl2.cfm?lan=eng&lvl1=produc
http://www.twistypuzzles.com/index.shtml
http://www.speedcubing.com/ton/
Stefan

Skånska Ingenjörsklubben (SIK)
TTF har gått med i SIK som 20 ospecifierade medlemmar. Det betyder att vi får gå på SIKs aktiviter. Vi
har för närvarande betalt för 20 medlemmar, så max 20 medlemmar från TTF får gå med. Är intresset stort
från vår sida, kanske vi får utöka antalet från TTF hos SIK.
Jag tycker det är värt att nämna att man betalar 300 kronor om året för att vara medlem i SIK. Men
TTFs medlemmar betalar fortfarande 40 kronor om året, oberoende av vad vi har för aktiviteter. Det var
jag som valde att sätta en så låg medlemsavgift från början.
Omvänt får medlemmar från SIK komma på våra aktiviteter. Eftersom SIK inte betalar medlemsavgift
till TTF, får deras medlemmar bara komma då aktiviteten inte kostar någonting samt då det är platser kvar.
SIKs medlemmar får gå in på vår hemsida och söka efter aktiviteter där.
I skrivande stund (31 jan) har jag meddelat SIK att det är ca 3 platser kvar till nästa aktivitet, Polypephide den 14 febr, men man ansåg det vara för sent att låta detta meddelande gå ut till sina medlemmar.
Nästa aktivitet vi har är vindkraftverk på Kockums, men där har SIK redan varit. Men vi kommer väl att
träffa dem längre fram!
Stefan

http://www.ingenjorsklubben.m.se/

Protokoll styrelsemöte TTF 2006-01-27
Närvarande: Stefan Jeppsson, Gabor Eötvös, Sune Andersson, Torben Bohn
(Protokollförande)
Distribution till: Deltagare, Christer Westesson
1. Beslut om vi ska låta SIK komma på våra aktiviteter (om plats finns och om det är
avgiftsfritt)
Mötesbeslut: Ja, det får beslutas för varje enskild arrangemang om hur många det finns
plats till.
2. Beslut om vi ska ge SIK TTF's hemsida-adress?
Mötesbeslut: Ja. De kan hitta den i vilket fall som helst via en sökmotor, så är det lika
bra att visa lite god vilja.
3. När ska medlemsavgiften dras?
Mötesbeslut: Januari, av bokföringsmässiga skäl.
Nya medlemmar är avgiftsfria fram till nästa januari.
Stefan skickar ut info till medlemmar då vi inte hinner med i år så den måste dras i
februari.
4. Övrigt?
* Medlemskap i astronomisk förening som 10 medlemmar utan namn utreds.
Innebär att 10 medlemmar från TTF kan delta i deras möten (1. torsdag i månaden)
Kostnad 10*250kr = 2500kr/år, betalas av företaget.
*Årsmöte avhålls på årsdagen för förste styrelsemöte, 4.april.
Stefan skickar ut kallelse, inkl. förfrågan om någon mer önskar ställa upp till val till
styrelsen.
* Utflykt till Karlshamn: Företaget står för én 9-personers buss och entréavgift för
medlemmar. Platser i bussen enligt först till kvarn, bara för medlemmar. Vill någon ha
med familjen blir det privatbil som gäller.

