TRONDHJEMS POLYTEKNISKE
FORENING
Generalforsamling torsdag 28. mars kl. 19.00 (merk uvanlig ukedag!)
på NTNU campus Kalvskinnet (tidligere HiST), rom U221.
(Se kart og parkeringsinfo på neste side)

Det innkalles til generalforsamling i TPF torsdag 28. mars kl. 19.00
i rom U201 på NTNU campus Kalvskinnet (tidligere HiST), Gunnerus gate 1

Vi starter med et meget spennende foredrag om lyd og hørsel
av Odd Kr. Pettersen : «Hvor ble sirissene av?»
Sakliste:
1. Foredrag
2.Godkjenning av generalforsamlingens innkalling og sakliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Årsberetning for 2018.
5. Regnskap for 2018.
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett for 2019.
8. Valg.
Sakspapirene vil bli lagt ut i møterommet før generalforsamlingen åpnes.
Gjester er velkommen til å overvære generalforsamlingen (uten stemmerett).
Medlemmer som innehar foreningens hederstegn, oppfordres til å bære dette.
Inngangene fra Gunnerus gate og Sverres gate kan begge brukes, men er låst.
Hvis ingen er der og slipper deg inn ytterdøra, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30

Vi serverer lett bevertning etter foredraget. Av hensyn til serveringen ber vi
om påmelding, enten e-post til styret@tpfinfo.no eller via Påmelding på TPFs
hjemmeside http://tpfinfo.no/ innen tirsdag 26. mars kl. 12.00

Kart

Bilparkering:
Offentlig parkering på parkeringsplass og i parkeringskjeller på Leüthenhaven, og parkeringsfelt i
Kalvskinnsgata.
Etter kl. 16 er det mulig å parkere på ledige plasser på NTNUs parkeringsplasser foran bygget i Gunnerus
gate og på Vitenskapsmuseet på andre siden av gaten. Det er også noen få plasser bak E.C. Dahls gate 12.
Alle parkeringsstedene er avmerket med blått på kartet.
Buss:
Nærmeste holdeplasser er «Prinsen kinosenter» , «Kongens gate K1-2» og «Prinsens gate P1-P2»
(Prinsenkrysset)
Inngangen til nøtelokalet:
Rød pil på kartet peker på inngangen fra Gunnerus gate.
Blå pil peker på inngangen fra Sverres gate.
Hvilken inngang som er betjent, kan variere fra gang til gang. Sjekk møteinvitasjonen. Ved inngangen i
Sverres gate er det også ofte studenter som kan slippe dere inn om dere forklarer hvor dere skal.
Hvis ytterdøra er stengt, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn.

