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Chalmersska Ingenjörsföreningens  
Verksamhetsplan för 2021 

Föreningens verksamhetsplan utgår från ett antal fokusfrågor, vilka ligger till grund för den 

budget som föreslås till föreningens höstmöte. Utöver det finns även en del årligen 

återkommande verksamhetspunkter. Nedan presenteras verksamhetsplanen för 2021. 

Fokusområden 2021 
En viktig fråga för Chalmmersska Ingenjörsföreningen för verksamhetsåret 2020 har avrit att 

skaffa en bättre förståelse för varför man väljer att vara/ inte vara medlem i föreningen, 

vilken roll föreningen kan fylla i dagens samhälle samt vilken typ av aktiviteter som gör det 

värdefullt för dagens alumner att vara medlemmar.  

Från ovanstående har styrelsen fattat beslut och definierat ett antal fokusområden. 

Prioriterade fokusområden är medlemsutveckling, kommunikation inkl. Avancons, framtida 

katalog-utgivning samt struktur och ansvar m.a.p. ledning av föreningen då styrelsen får flera 

nya ledamöter 2021.  

De fokusområden som har högst prioritet 2021 är medlemsutveckling och kommunikation. 

Styrelsen väljer här att göra två större strategiska satsningar, som även syns i budgeten. 

Pengar kommer investeras i en fortsatt satsning av hemsidan avancez.se, och andra verktyg 

för att underlätta kommunikation och dialog inom föreningen, med ca 110 000 kr samt i en 

investering på ca 100 000 kr för utveckling av Chalmersska Ingenjörsföreningens erbjudande 

till sina medlemmar, där exempelvis uppdaterat kommunikationsmaterial, satsningar på 

diverse aktiviteter ingår. Utöver detta planerar Styrelsen arbeta med fler aktiviteter inom de 

olika fokusfrågorna. 

Medlemsutveckling  

Exempel på aktiviteter under året är:  

 Strategisk utveckling av en verksamhet som attraherar fler alumner.  

 Stöd till lokalavdelningarna för att utforma arrangemang som tilltalar andra 

grupperingar än de som traditionellt deltar i dagens aktiviteter.  

 Fortsatt satsning på intressegrupper och föreningar typ Entreprenörsklubben och 

Ledarskapsnätverket Avancez och flera andra  

 Se över olika typer av medlemskap  

 Samverkan med Chalmers Alumni avseende ny applikation för medlemsdatabas 

 Tätare dialog mellan moderförening och lokalavdelningar 

 Riktade rekryteringskampanjer 

Kommunikation  

Kommunikation med våra medlemmar och övriga intressenter är en av föreningens 

viktigaste aktiviteter. Under året kommer vi därför att jobba med följande: 

 Fortsatt utveckling av tekniken bakom hemsidan  

 Administration av gemensamma zoom-licenser  

 Säkra användandet av ny grafisk profil 
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 Utvecklingen av Avancons 

 Ökad synlighet på campus genom att öka kontaktytor mot teknologer 

 Säkra tätare samarbeten med Lokalavdelningar  

 Möjliggöra mer info på engelska 

Moderföreningen och lokalavdelningarna 
Under 2019 påbörjade moderföreningen ett arbete med att samverka närmare med 

lokalavdelningarna, något som Styrelsen arbetade vidare med under 2020 och som vi vill 

stärka mer under 2021.  

En annan del i att förbättra utbytet och dialogen med lokalavdelningarna är att utveckla det 

årliga strategimötet (sk Jönköpingsmötet) till kontinuerliga möten löpande under 

kalenderåret.  

Årliga event 
Varje år arrangerar moderföreningen ett antal event som dels vänder sig till alla föreningens 

medlemmar men även för att tacka de eldsjälar som lägger ner tid för föreningen. 2020 blev 

ett underligt år på grund av Covid-19 men tanken för 2021 är att i någon form kunna 

genomföra: 

 Hjältekalas: Tackkalas för föreningens ideellt arbetande hjältar. 

 Gustav Dalén föreläsningen: Staffan Truve ger sin föreläsning  

 Vårmöte  

 William Chalmers föreläsningen, tillsammans med Chalmers 

 Höstmöte 

Övrigt 
Under 2020 publicerades en ringfolder som beskriver historiken och annat map 

Chalmersringarna. Vidare gavs en medlemskatalog ut med innehåll anpassat efter riktlinjer 

från GDPR. Under 2021 är ambitionen att vi skall kunna arbeta fram riktlinjer för katalogens 

framtid.  

Samarbetet med Chalmers och med Kåren kommer att få ytterligare fokus under 2021 då vi 

har gemensamt ansvar för att vårda och värna varumärket Chalmers.  Vi kommer att 

uppdatera vårt samarbetsavtal med Chalmers samt säkra vårt datadelningsavtal (för dessa 

nämnda pågår arbete redan under 2020). 

 

Styrelsen  
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