












 

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen 

 

Verksamhetsberättelse för Chalmersska Ingenjörsföreningen 2015  

På Höstmötet 2014 presenterades och fastställdes en verksamhetsplan för 2014, där medlemmar och 
medlemsnytta, samt en ekonomi i balans, skulle vara prioriterade områden för föreningens arbete 
för året.  

Medlemmar och aktiviteter Föreningen hade under året 12 447 medlemmar. Totala antalet 
chalmerister med examen från Chalmers uppgick till 55 159 vid årets slut.  

Föreningen bestod av femton lokalavdelningar, åtta i Sverige, tre i Europa och ytterligare fyra i övriga 
världen (USA-Kanada, Kina, Japan 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 på det årliga mötet i 
februari för ömsesidiga diskussioner och idéutbyten kring frågor av vikt för föreningen. Fokus låg 
framförallt påȚ rekrytering, flytten av Club Avancez, upptagningsområden för lokalavdelningarna, 
marknadsföring och rekrytering.  

Årets Gustaf Dalén-föreläsning inföll den 27 februari och Ann-Sofie Sandberg (K73), professor i 
livsmedelsvetenskap och tillika Gustaf Dalén-medaljör 2014, höll ett mycket uppskattat och 
intressant föredrag om Fisk och hälsa. 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 
påȚ Villan där både Anna och Peter fortsatte bjuda påȚ såväl personliga anekdoter som intressanta 
inblickar i tvåȚ chalmeristers spännande liv.  

Vårkalaset inföll den 25 april, och dagen bjöd på aktiviteter där både Chalmers och Chalmersska 
Ingenjörsföreningen var arrangörer. Förmiddagens föredrag om hur man kan upptäcka Stroke med 
hjälp av en specialbyggd ͟hjälm͟ utvecklad i samarbete med Chalmers och Sahlgrenska. 
Föreläsningen lockade en stor publik till RunAn där Chalmers rektor Karin Markides introducerade 
föreläsarna. Karin bjöd därefter in till lunch i Kårhuset. Sedan följde traditionsenligt Vårmöte i 
Palmstedtsalen, Gustaf Dalén-medaljutdelning och spex i RunAn och avslutningsvis kalas under 
ledning av inte mindre än två talangfulla toastmasters.  

Årets Gustaf Dalén-medaljör presenteras i samband med Vårmötet. Christer Karlsson, M70, Professor 
på Copenhagen Business School, blev 2015 års förtjänstfulla medaljör, och utdelningen skedde under 
högtidliga former i närvaro av flera tidigare medaljörer och många chalmerister i RunAn i Kårhuset.  

Verksamheten i lokalavdelningarna varierade under året och anpassades efter geografiska 
förutsättningar och lokalt utbud av aktiviteter. Exempel på 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 chalmerister delade med sig av sina 
erfarenheter från karriär och andra begivenheter, dessutom påbörjades ett flertal nya evenemang i 
Villan. 
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Representanter från moderföreningen deltog i några av lokalavdelningarnas möten, bl.a. besöktes 
Småland-Blekinges möte i oktober, denna gång förlagt till i Jönköping med Spexföreställning, och 
Kontinentaleuropas möte i Bratislava.  

CHARM-alumn genomfördes för tredje gången och lockade en stor skara chalmerister i alla åldrar �ll 
en mingel- och karriärkväll med företag i anslutning till CHARM-dagarna, ett lyckat och uppskattat 
arrangemang i samarbete med Chalmers och Chalmers Studentkår.  

Chalmersska Ingenjörsföreningens �dning Avançons utkom med fyra nummer, och den 
distribuerades i det traditionella pappersformatet samt ocksåå 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 och Chalmers Studentkår kring ett antal aktiviteter. Exempel påȚ sådan 
verksamhet har varit CING Student där teknologer under trevliga former får bygga nätverk med 
utexaminerade chalmerister i alla åldrar, och utbyta tankar kring studieval och framtida yrkesval.  

Club Avançez Chalmers Fastigheter AB aviserade en kommande omdisponering av de lokaler Club 
Avancez hyr i Villan, en förändring som är planerad till 2016. En dialog har pågått under hela året 
mellan Club Avancez och CFs ledning för att finna nya likvärdiga möjligheter i annan del av 
Chalmersfastigheters bestånd inom Campus Johanneberg. Avtal har skrivits med Chalmers 
Restaurangbolag om nyttjande av restauranglokalerna. Det återstår fortfarande möteslokal för 
Styrelser och arbetsgrupper. 

Ekonomi Ett av styrelsens huvudmål under 2015 har varit att skapa en balans mellan utgifter och 
inkomster, samt arbeta med att förstärka det egna kapitalet exklusive jubileumsfonden. Ett svagare 
inflöde av medlemsintäkter än prognosticerat gjorde att resultatet slutade på ett underskott av 
29 000 kr jämfört med ett budgeterat överskott av 15 000 kr, efter justeringar för jubileumsfonden. 
Jubileumsfonden slutade på ett resultat av plus 39 600 kr. Föreningen hade vid årsskiftet ett eget 
kapital om 1 068 tkr (+11 tkr) varav 972 tkr (+39,6 tkr) tillhör Jubileumsfonden. 

Jubileumskommittén Jubileumskommittén tilldelade stipendiet till Andreas Eklöf, Z01, för sitt 
starka engagemang att utveckla Chalmers studenters fritidsanläggning i Härryda. 

Övrigt Föreningen har under året ha�  8 styrelsemedlemmar. På Höstmötet avtackades Roger 
Nordman och Per Bjerndell för sina arbetsinsatser i styrelsen, och följande ledamöter valdes in för 
perioden 2015-2017, Stefan Fransson, Tommy Svensson och Natalia Adamus.  
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