Chalmersska Ingenjörsföreningen

Verksamhetsberättelse för Chalmersska Ingenjörsföreningen 2017
På Höstmötet 2016 presenterades och fastställdes en verksamhetsplan för 2016, där
Rekrytering, Medlemsnytta, Samverkan med högskola och studentkår, Medlemsnytta och
Förbättrad marknadskommunikation skulle vara prioriterade områden för föreningens arbete
för året.
Medlemmar och aktiviteter
Föreningen hade under året 12 333 medlemmar. Totala antalet chalmerister med examens från
Chalmers uppgick till 58 574 vid årets slut.
Föreningen bestod av sexton lokalavdelningar, åtta i Sverige, tre i Europa och ytterligare fem
i övriga världen (USA-Kanada, Kina, Japan, Hong Kong och Australien-Nya Zeeland).
Aktiviteterna i lokalavdelning England var fortsatt vilande, och dess medlemmar bjöds in till
Kontinentaleuropas årliga möte i oktober.
Styrelserepresentanter för lokalavdelningar och moderföreningen träffades på̊ det årliga mötet
i februari för ömsesidiga diskussioner och idéutbyten kring frågor av vikt för föreningen.
Fokus låg framförallt på rekrytering, programverksamheten, Stockholms Lokalavdelnings
100-årsjubileum och Moderföreningens 110-årsjubileum samt samverkan med Chalmers.
Årets Gustaf Dalén-föreläsning inföll den 24 februari och Bo Håkansson (E77), professor på
Chalmers och tillika Gustaf Dalén-medaljör 2016, höll ett mycket uppskattat och intressant
föredrag om sin verksamhet och lite personliga intressen. Kvällen inleddes med att Peter
Keen, M66, initierat delade med sig av privata foton och historier från Gustaf Daléns levnad,
och den avslutades med glatt mingel där både Bo och Peter fortsatte bjuda på̊ såväl personliga
anekdoter som intressanta inblickar i två chalmeristers spännande liv.
Stockholmsavdelningens 100-årsfirande den 13 maj varade i dagarna tre och inleddes med
möten, mingel och en stor Galapresentation i Aula Medica där både allvar och nöjen
presenterades. Senare på dagen hölls Vårmötet kort och effektivt och efterföljdes av Gustaf
Dalén-medaljutdelning. Stockholmsavdelningens 100-årsjubileumsfest var placerad till Blå
Hallen i Stadshuset där Svante Bergö ekvilibristiskt hanterade orgeln. Chalmersspexet hade
tillkallats och ett Gyckel med en specialskriven CING-låt framfördes. Ett mycket
imponerande arrangemang. Tack till er alla arrangörer!
Årets Gustaf Dalén-medaljör presenteras i samband med Vårmötet. Hans Stråberg (M81),
blev 2017 års förtjänstfulla medaljör, och utdelningen skedde under högtidliga former i
närvaro av flera tidigare medaljörer och många chalmerister i Aula Medica.
Moderföreningens 110-år firades med ett seminarium, Morgondagens ingenjörer och
ingenjörsutbildning – pilar in i framtiden, i RunAn där både representanter från Chalmers och
näringslivet deltog. Detta avslutades med ett tårtkalas i Volvofoajén. Detta seminarium
dokumenterades med utgivande av en skrift som kan erhållas från kansliet.
Verksamheten i lokalavdelningarna varierade under året och anpassades efter geografiska
förutsättningar och lokalt utbud av aktiviteter. Exempel på̊ medlemsmöten har varit
afterwork- träffar, företags- och industribesök, seminariekvällar med och om chalmerister,
guidade turer, och spex med kalas m.m. Senior-Emil, som är en del av lokalavdelning Väst,
lockade som alltid stor publik till sina föredragskvällar en gång i månaden, där inbjudna
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chalmerister delade med sig av sina erfarenheter från karriär och andra begivenheter,
dessutom påbörjades ett flertal nya evenemang på Wijkanders.
Representanter från moderföreningen deltog i några av lokalavdelningarnas möten, bl.a.
besöktes USA-Canadas möte i Atlanta, Småland-Blekinges 90-årsjubileum samt Norges 20årsjubileum.
Chalmersska Ingenjörsföreningens tidning Avançons utkom med fyra nummer, och den
distribuerades i det traditionella pappersformatet samt också̊ elektroniskt i PDF-fil för dator
och läsplatta.
Föreningens hemsida har under året varit föremål för utredning till innehåll och funktionalitet.
Ännu återstår en hel del arbete innan hemsidan helt överensstämmer med föreningens
ambition, önskemål och behov.
Rekrytering
Rekrytering av unga nyutexaminerade chalmerister fortsätter att vara en av föreningens

strategiska huvudfrågor. För att göra föreningen mer känd bland studenterna samverkar vi
med såväl Chalmers som Chalmers Studentkår kring ett antal aktiviteter. Exempel på̊ sådan
verksamhet har varit CING Student där teknologer under trevliga former får möjlighet att
bygga nätverk med utexaminerade chalmerister i alla åldrar, och utbyta tankar kring studieval
och framtida yrkesval samt uppstart till ett mer långsiktigt arbete tillsammans med
Arbetsmarknadsenhetens ordförande i kårledningen.
Club Avançez
Club Avançez är i princip ett vilande bolag och har en möteslokal i Vasa 8 under Wijkanders
för styrelse- och kommitté-möten.
Ekonomi
Ett av styrelsens huvudmål under 2017 har varit att skapa en balans mellan utgifter och
inkomster, samt arbeta med att förstärka det egna kapitalet exklusive jubileumsfonden.
Arbetet har fortskridit väl och föreningen har under 2017 gjort ett positivt resultat på247,8 tkr
jämfört med budgeterad 141,5 tkr. Differensen kan bl.a. förklaras av att färre påminnelser
avseende medlemsavgifter inte behövts skickas ut samt att en del budgeterade aktiviteter inte
blivit av. Föreningen hade vid årsskiftet ett eget kapital om 1683,3 tkr varav 938,0 tkr tillhör
Jubileumsfonden.
Jubileumsfonden
Jubileumskommittén tilldelade stipendiet till Jens Pettersson, för sitt starka engagemang att
utveckla Chalmers studenters fritidsanläggning i Härryda.
Övrigt
Föreningen har under året haft 9 styrelsemedlemmar. På Höstmötet avtackades Claes
Niklasson, Lena Olofsson samt Viktor Ekermo för sina arbetsinsatser i styrelsen, och följande
ledamöter valdes in för perioden 2017–2018, Karin Glader, Anders Edvinsson, Ida Larsson
samt Sofie Peters.
Styrelsen 2018-04-11
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