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Ombudsnämnden har under perioden upprätthållit traditionerna med att utdela stipendier till de 
studerande vid Teknis. Tack vare god avkastning på fonderna har vi kunnat dela ut över 200 000 
kronor i stipendier till elever med goda studieresultat och till elever som verkat inom 
elevföreningarna på Teknis. 
 
Teknologhuset har även under denna femårsperiod varit till gagn för föreningens verksamhet. Vi 
har haft årliga julmiddagar och några enkla kalas på valborgsmässoaftonen efter kortegen där vi 
serverar pyttipanna med tillbehör. Ett antal klassträffar har ägt rum och varit uppskattade 
tillställningar som samlat många av medlemmarna. 
 
Matrikeln och examensförteckningen har fortlöpande uppdaterats av föreningens sekreterare 
Ingemar Lindh. De som har hört av sig och efterlyst uppgifter har fått utdrag ur registret för att 
kunna kalla sina klasskamrater till träffar och jubileum. Registret finns även på Internet 
http://teknis.webs.com att ladda hem. Våra tankar vid 5-årsmötet går även till alla de 
Kamrater som har gått ut tiden. 
 
Vi har förlorat en av de medlemmar som betytt mycket för föreningen och dess verksamhet, Fredrik 
Lindgren. Fredrik lade ned ett stort arbete för Elevhemsstiftelsen under många år. Han var även 
behjälplig med juridiska spörsmål. Han avled 2003. 
 
Ombudsnämndens förhoppning att så länge det finns en teknist kvar i livet skall också begreppet 
teknisanda få leva kvar. Försöken att sätta munkavle på allt som har med Teknis att göra har 
misslyckats. Vi är stolta över det arbete som eleverna lägger ned på att vårda och skapa nya 
traditioner. Vi ser fram mot ett långvarigt samarbete med dagens teknister som vistas på vår gamla 
skola och att Elevkåren Teknis får verka fritt, till allas nytta och glädje. 
 
Ett antal gånger under de sista åren har Teknologföreningen fått gripa in och informera 
skolledningen att man inte får lägga beslag på elevkårens bankmedel eller hitta på egna regler som 
strider mot grundlagen med tryckfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Elevkårens styrelse har av 
skolledningen uppmanats att klippa alla band med Teknologföreningen. 
 
Stöd Teknisterna varhelst de är verksamma i samhället ! 
 
Vad säger vi om framtiden? Det är mycket som händer runt omkring oss. Karaktären på skolan har 
med tiden förändrats. Tidigare när teknisterna kom från i stort sett hela Sverige och bodde i Borås 
för sina studier och sedan flyttade hem var och är Teknologföreningen och 5-årsmötena en 
sammanhållande länk och en återsamlingsplats. På senare år kommer de flesta eleverna från Borås 
med snäv omnejd. Man går i skolan som ett ”jobb” och efter skoldagen går man hem till sitt vanliga 
nätverk med kompisar. Dessutom har Teknis vuxit och fått fler elever och ytterligare utbildningar 
eller program som det heter idag.  
 
De tekniska och naturvetenskapliga programmen är i minoritet idag. För att få den kompetens som 
man tidigare fick på Teknis måste man numera gå på högskolan ytterligare 2-3 år. Detta innebär att 
vår teknisanda får lite konkurrens av kamratlivet på högskolorna. 
 
Denna utveckling till trots kommer Ombudsnämnden oförtrutet att arbeta för Teknologföreningens 
syften, förvalta fonderna och dela ut stipendier samt genomföra 5-årsmöten och övriga traditionella 
aktiviteter. 
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