
                              Kullavik 18 april 2021  

Motion 2 till Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING) till 

Vårmötet 2021 

Avser: Förste Medaljbevarare och den årliga rapporten. 

Från:  Björn O. Albrektson M 69, hedersledamot 

Bakgrund: Ur vår egen historiebok Gemenskap och Karriär från 

100 års jubileet 2007 citeras:   ”Föreningen får Chalmersmedaljen: 
Chalmersska Ingenjörsföreningen erhöll år 1984 Chalmersmedaljen av Chalmers tekniska 

högskola. Chalmersmedaljen instiftades av högskolan 1948 för att fira minnet av grundaren 

William Chalmers födelse. Medaljen utdelas årligen till den som genom intresse och värdefull 

insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. 

Vid doktorspromotionen 1984 delade dåvarande rektor Sven Olving ut medaljen till 

Ingenjörsföreningen representerad av ordföranden Erkki Persson. I motiveringen sägs bl.a.: 

”Med generositet och värme har Chalmersska Ingenjörsföreningen lämnat oskattbara bidrag 

till högskolans nära gemenskap med sina forna och nuvarande elever, till dess anseende och 

självständighet, och till dess konstnärliga utsmyckning”. 

  

Den fina utmärkelse som medaljen utgör firas varje år sedan dess på Ingenjörsföreningens 

årsmöte genom information, ”medaljbevaranderapport” (visa upp medaljen oskadd) och 

trefaldigt Chalmersleve från Förste Medaljbevararen, som har ett särskilt ”ämbete” inom 

föreningen för bevarandet av utmärkelsen. ” 

 

Traditionen har under en följd av år varit att avgående ordförande upprätthåller ämbetet, till 

näste kommer. Om detta inte fungerar utser styrelsen lämplig medaljbevarare. 

 

Undertecknad Björn O. Albrektson som själv flera gånger utsetts av styrelsen att fullgöra 

detta ämbete har under de senaste 7 åren lyft frågan genom en motion vid höstmötet 2014 som 

beslutades och vidare då inget hände ytterligare en motion vid höstmötet 2017. Styrelsen 

skulle då handlägga frågan! Allt återfinns i protokoll som finns på föreningens hemsida under 

Oss och dokument.   

Då fortfarande denna tradition ,som har betydelse för vår relation med vårt Alma Mater 

Chalmers tekniska högskola och är symboliskt viktig,(Hur många av de yngre kamraterna vet 

om att Chalmersska Ingenjörsföreningen defacto fått Chalmersmedaljen!!) inte fullgöres,  gör 

undertecknad ett nytt försök att få ämbetet stadfäst och levande! 

 

Förslag Motion: Att Chalmersska Ingenjörsföreningen upprätthåller detta 

ämbete och årligen utser en förste medaljbevarare. Denne genomför 

medaljbevarartraditionen vid varje vårmöte/årsmöte med sin årliga rapport om 

medaljens bevarande! Vid detta tillfälle skall medaljen visas upp! 

Kullavik datum som ovan 

Björn O. Albrektson M 69 och motionär 


