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CING	Stockholm	firade	100	år	2017	
Planeringen av Stockholmsavdelningens 100-årsjubilums 
grundande påbörjades på allvar redan 2014 och 
resulterade i en mycket trivsam för att inte säga storartad 
festlighet som pågick i dagarna tre med i 
storleksordningen 550 deltagare. 

Totalkostnaden för hela jubileumshelgen var 1 362 000 kr, 
varav bidraget på 300 000 från Stiftelsen Chalmers 
tekniska högskola var helt avgörande för att kunna 
genomföra jubileet. Övriga utgifter finansierades av 
deltagaravgifter, AGA, Chalmersska Ingenjörsföreningens 
Stockholmsavdelning och Chalmersska 
Ingenjörsföreningens moderförening. 

Vi fick även hjälp med annat än finansiering. Sigva AB sponsrade med vin, och Chalmers hjälpte 
till att arrangera en del av jubileumsprogrammet, se nedan. 

 

Fredagen den 12 maj 
Studiebesök	på	Center	för	näringslivshistoria	
Ett 40-tal deltagare lottades fram bland 110 intresserade att få reda på kända företags historia. 
Många anekdoter från tex Ericssons första räkenskaper fanns att lyssna till.  

Välkomstmingel	med	premiär	av	CING-vin	
På hotel Anglais vid Humlegården bjöds alumner in till mingel med live-
musik och en buffé a la Gordon Ramsey. På plats fick alla deltagare göra 
sin alldeles egen 100-bricka i ett välbekant format. Denna kunde man 
pryda med klisterlappar för att visa vilka arrangemang man deltog på 
under helgen. Här skedde även världspremiären av CINGs egna vita och 
röda vin som har kommit till tack varje chalmeristen Sigvard 
Christiansson, E62. (ID på Systembolaget är: 75803-01 respektive 
75570-01). Det var fullt hus med 240 deltagande. 

 

Lördagen den 13 maj 
Föreläsning	av	Svenska	Handelsbanken	
Handelsbankens ”framtidsspanare” Henrik Sirborg berättade om de trender som råder och 
kanske kommer. 100 lyckliga framlottade fick plats av 160 intresserade. 

Föreläsningen organiserades av Chalmers. 

 



Jubileumsprogram	i	Aula	Medica	
En klassisk konferenslunch i form av wrap samt möjligheter att bekanta sig med AGAs 
representanter var starten inför ett fullspäckat talarprogram med chalmerister från olika 
branscher. Ulf Kruse, multi-VD och proffsmoderator, ledde presentationer av Ulrika Lindstrand, 
ordförande i Sveriges Ingenjörer, Gerteric Lindquist, VD på NIBE, Annika Steiber, Managing 
Director Berkeley Research Group vid länk över Atlanten, och Göran Grimvall, professor emeritus 
känditus. 340 deltagare kunde gå därifrån med nya insikter. 

Jubileumsbankett	på	Stadshuset	
En oförglömlig natt i blå hallen 
ledda av I17 och I99 alumnerna 
Isabel Azcarate och Johan 
Signert. Med skönsång, ett Livet 
ackompanjerat av nordens 
största orgel, och gamla västar 
som underhöll med klassiska 
och framtida klassiska sånger 
avnjöt 526 chalmerister en 
ljuvlig tre-rätters supé med 
CING-vin till. Givetvis var det 
också tal, sittningssånger och 
födelsedagstårta och kanske 
den hittills längsta 
årgångsskålen. Det fanns 
representanter från de flesta 
avgångsklasserna mellan 2017 
och 1948! 

 



Söndagen den 14 maj 
 

Frukostföreläsning	och	
guidning	av	Nobelmuséet	
Efter en frukostbuffé i Nobelmuséets 
café delade författaren Anders 
Johnson med sig av innehållet i sin 
bok om Gustaf Dahlén, CING 
Stockholms grundare. Efter ett gäng 
frågor och bokinköp till förmånligt 
kilopris så tog Nobelmuséet över 
rodret och styrde alumnerna i två 
grupper genom sin utställning. Ett 70-
tal deltagare av ca 130 intresserade 
lottades ut. 

 

 

 	



Övrigt	
Styrelsen representerades vid årets Jönkeborgsmöte (ett möte där moderföreningen och 
lokalavdelningarna träffas och diskuterar gemensamma ämnen). 

Styrelsen har under året haft 8 ordinarie styrelsemöten jämnt utspridda under året. Utöver dem 
träffades styrelsen ett näst intill oändligt antal gånger för att planera och styra upp föreningens 
100-års-jubileum den 13 maj. 

Föreningen annonserar varje aktivitet via en e-postlista där knappt 1000 medlemmar är med. E-

postlistan har uppdaterats med e-postadresser från moderföreningens centrala register.   

Föreningen har under året haft en spalt i alla årets 4 nummer av Avançons.  

Föreningen publicerade alla sina artiklar på www.cingstockholm.se och reklam för jubileet 
gjordes på www.cing100.se. 

I styrelsen ingick Magnus Berger – ordförande, Anders Långström – vice ordförande, Klara 
Midander – jubileumsgeneral, Bertil Nilsson – kassör, Therese Ericsson – sekreterare, Erik 
Björnhage – klubbmästare, Sven Thurban – viktigpetter. 


