Chalmersska Ingenjörsföreningens
Verksamhetsberättelse för 2020
På höstmötet 2019 fastställdes verksamhetsplanen för 2020, där Medlemsutveckling,
Kommunikation samt Rekrytering skulle vara prioriterade områden för föreningens arbete
under året. Nedan redogör styrelsen för moderföreningens och lokalavdelningarnas
verksamhet under året.

Chalmerska Ingenjörsföreningen en aktiv
förening
Föreningen bestod under året av sexton lokalavdelningar; åtta i Sverige, tre i Europa och
ytterligare fem i övriga världen. Aktiviteterna i lokalavdelning England var fortsatt vilande, och
dess medlemmar bjöds in till Kontinentaleuropas årliga möten. Under 2020 har föreningen
genom sina lokalavdelningar erbjudit medlemmarna en rad olika aktiviteter. Tillsammans har
vi kunnat erbjuda över 70 olika aktiviteter världen över varav 30 varit tillgängliga online. Till
detta kan läggas ett antal planerade arrangemang som tvingats ställa in.
Det gångna året har varit mycket speciellt på grund av Corona-pandemin. I vanlig ordning, i
början på ett nytt år, fanns aktivitetsplaner inom såväl moderförening som lokalavdelningar.
När så pandemin bröt ut i mitten av mars, tvingades CING på alla nivåer att ställa om
verksamheten.
Verksamheten i lokalavdelningarna är varierande under året och anpassade efter geografiska
förutsättningar samt lokalt utbud av aktiviteter. I år har dessutom den pågående pandemin
påverkat aktivitetsutbudet. Föreningen har ställt om till allt mera av digitala event, vilket även
har öppnat upp för medlemmarna i lokalavdelningarna att delta i varandras arrangemang.
Även om antalet arrangemang har varit färre under året, så har vi kunnat nå fler medlemmar
i det som genomförts.
Den vanligaste förekommande aktiviteten är Afterwork tillsammans med föredrag. Även
studiebesök ligger högt på agendan, även om flera har tvingats ställa in. Provningar är en form
av event som blivit vanligare och under året har flera ”digitala” ölprovningar genomförts. VM
i Golf anordnades i år i augusti, Bergslagen besökte den medeltida båten Koggen och
Stockholm anordnade en Kubbskiva.
Sedan tidigare finns det flera intresseföreningar inom CING’s nätverk, såsom exempelvis
Senior Emil i Göteborg och Senior Emil/-ia i Stockholm som satsar på föreläsningar under
trivsamma former. På senare tid har även Entreprenörsklubben Avancez och
Ledarskapsnätverket Avancez kommit igång med sina verksamheter. Det finns även tankar och
förslag på ytterligare intresseföreningar.
I augusti hade CING’s styrelse ett strategimöte, det tidigare s.k. Jönköpingsmötet, tillsammans
med representanter för lokalavdelningarna. Mötet hölls detta år digitalt.
Huvudfrågeställningar vid mötet var:
•
•

Vad kan CING göra för att stärka och underlätta lokalavdelningarnas arbete
Medlems- och organisationsutveckling
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Chalmerska ingenjörsföreningens medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 12 999 medlemmar, varav betalande medlemmar inklusive
ständiga medlemmar var 8 232. Det kan jämföras med 2019 då antalet medlemmar var 11 304
varav 8 500 var betalande. Totala antalet chalmerister med examen från Chalmers uppgick
2020 till 63 633.
Att antalet medlemmar ökade under året, beror i huvudsak på försenad registrering av
nyexaminerade under flera föregående år. Antalet betalande medlemmar minskade dock
jämfört med året innan. Styrelsen ser detta som en av de allra viktigaste frågorna under
kommande år. Därav fortgår arbetet med ökad medlemsnytta och rekrytering.
En stor del av medlemmarna är i den yngre åldersgruppen, 25–29 år, där en stor del av dessa
är gratis-medlemmar. Här finns därför en stor potential att behålla dessa som betalande
medlemmar. Andelen kvinnor är knappt 21 %, en ökning jämfört med året innan.

Moderföreningens verksamhet
Moderföreningens styrelse har sitt säte i Göteborg och arbetet utgår från regelbundna möten
och ett antal återkommande event och aktiviteter. Styrelsens primära ansvarsområde är att
ansvara för rekryteringen av medlemmar, driva utvecklingen av föreningen, skapa
förutsättningar för lokalavdelningarnas verksamhet, verka som en kontaktyta mellan alumner
och Chalmers samt teknologer. Lokalavdelningarna i sin tur är ansvariga för att, med stöd av
moderföreningen, generera ett mervärde för föreningens medlemmar. Styrelsen ansvarar även
för föreningens kansli.
Moderföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2020 haft följande sammansättning:
Ordförande Paul Welander (M83), vice ordförande Thomas L Olsson (M81), kassaförvaltare
Angelica Gylling (BT18), sekreterare Anders Edvinsson (E81), klubbmästare Sofie Franzén
(I17) samt ledamöter Martin Bergek (F96), Karin Glader (K11), Gunilla Jalbin (Kb03) och
Jörgen Sjöberg (K85). Under året har styrelsen haft 11 ordinarie styrelsemöten och ett
sommarstrategimöte. Kontakter och mötesdeltagande hos lokalavdelningarna har mestadels
utförts digitalt.
Styrelsen tackade också ett antal av de eldsjälar som engagerar sig i föreningen på det årliga
Hjältekalaset den 25 februari.
Årets Gustaf Dalén-föreläsning genomfördes den 28 februari där 2019 års medaljör Pernilla
Wittung Stafshede (K93) höll ett mycket uppskattat och intressant föredrag utifrån hennes eget
motto ”Jag vill göra skillnad”.
Intresset var stort och många hade kommit till Ägget i Vasaområdet för att höra Pernilla
berätta om sin forskning som är inriktad på proteinernas funktion. I tillägg till sin forskning,
berättade Pernilla även om GENIE, Gender Initiative for Excellence, vilket är Chalmers
satsning på att öka andelen kvinnor i fakulteten, och som leds av Pernilla. Initiativet stöds av
Chalmers stiftelse och har en budget på 300 miljoner kr under en tioårsperiod. Efter
föreläsningen fanns också möjligheten att mingla med de närvarande.
William Chalmers-föreläsning anordnades den 5 november i samverkan med Chalmers och
Chalmers Studentkår. Årets talare var Erik Ström som föreläste om 5G, Covid-19, tvärsäkerhet
och dagens utmaningar.
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Vår och Höstmöte
Föreningens vårmöte hölls den 27 maj. På grund av pandemin var mötet organiserat som ett
hybridmöte, de flesta via digital länk samt några få på plats i ”kloka huset”, På mötet
presenterades verksamhetsberättelsen och årsredovisning för 2019 och styrelserna beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Till auktoriserad revisor valde mötet Karin Eriksson, Grant
Thornton Sweden AB. Leif Danielsson (M79) valdes till lekmannarevisor samt omval av Mikael
Gyllenhammar (E87) till lekmannarevisorsuppleant.
Till valkommitté skedde omval av Angelica Fors (KF18), Roger Nordman (K98) samt Peter
Hellqvist (BT03). Nyval gjordes av Gabriella Gatenholm (M16) samt Linnea Lindau Z02).
Till hedersledamot i CING valdes Bo Hedfors (E68), som under många år varit en engagerad
och pådrivande person som hängivet jobbat för Chalmers utveckling.
Styrelsen meddelade att Staffan Truvé (F84) har utnämnts till Gustaf Dalénmedaljör 2020.
Staffan var också närvarande via länk och kunde då berätta hur glad och hedrad han kände sig
över utnämningen. Medaljutdelningen skedde sedan i samband med höstmötet.
Till jubileumsstipendiater utsåg styrelsen John Hodges Dexter (teknolog) samt Ewa Leth
(alumn). Utdelningen av stipendierna skedde sedan i samband med GD ovan.
Föreningens höstmöte hölls den 7 november, i digital form. På mötet godkändes styrelsen
förslag till verksamhet och budget för 2021. Stämman beslöt att fastställa årsavgiften till 340
kronor. Stämman valde även följande kandidater till styrelseledamöter 2021; Nyval: Miki
Swahn (D19), Magnus Rösman (I96), Luisa Zlatoidska (Z19), Ingela Niklasson Björn (K83)
samt Helena Tellberg V95). Valda sedan tidigare: Paul Welander, Thomas Olsson, Jörgen
Sjöberg samt Anders Edvinson. På mötet behandlades även en motion angående förslag till
införande av en ny medlemsmodell, s.k. Freemium-medlemskap. Styrelsen ska återkomma
med statusrapport till vårmötet 2021.
Rektor Stefan Bengtsson deltog via länk och gav en lägesuppdatering från skolan, där fokus i
mångt och mycket har legat på hantering av Corona-pandemin samt ekonomin. Samtidigt har
man i hög grad lyckats att hålla igång den ordinarie verksamheten. Mycket glädjande är också
att söktrycket är högre än någonsin. Även kårordförande David Welander deltog via länk och
gav en uppdatering av studenternas situation under det pandemidrabbade läsåret.

Fokusområden 2020
I verksamhetsplanen inför 2020 låg fokus på Medlemsutveckling, Kommunikation samt
Rekrytering vilket också i hög grad har präglar styrelsens arbete under året.
Att skapa attraktiva erbjudanden och aktiviteter för våra medlemmar är en viktig uppgift för
föreningens fortlevnad. Därav är den frågan alltid aktuell. Under året har mycket arbete kretsat
kring frågor som rör föreningens erbjudande till potentiella likväl nuvarande medlemmar samt
hur detta kommuniceras.
Implementeringen av den nya grafiska profilen har fortgått under året. Ett konkret exempel är
den broschyr om föreningen, både svenska och engelska, som togs fram strax innan jul.
Mycket tid har också lagts på nya avtal med skolan vad gäller samarbets- respektive
datadelningsavtal. Dessa beräknas i skrivande stund vara klara innan sommaren. GDPR
påverkar i hög grad skrivningarna i dessa avtal.
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Under året har också en ny katalog givits ut. Den är i hög grad påverkad av GDPR. Hur det blir
med katalogen i framtiden är i nuläget inte helt klart. Årets katalog har kompletterats med
intressanta artiklar från hela Chalmerssfären.
En folder som beskriver Chalmersringen och dess historia har också tagits fram. Intressant att
känna till är att vi faktiskt har tre olika ringar, den traditionella, samt för högskoleingenjörer
respektive sjöbefäl.
Styrelsen har en löpande dialog med lokalavdelningarna, där förutsättningarna är rätt olika.
Vissa har mycket hög aktivitetsnivå, medan vissa har stora utmaningar.
I olika sammanhang samverkar och stöttar föreningen såväl skolan som studentkåren.

Avançons
Chalmersska Ingenjörsföreningens tidning Avançons utkom med fyra nummer, och den
distribuerades i det traditionella pappersformatet samt också elektroniskt i PDF-fil för dator
och läsplatta. Temat för de fyra numren var; Produktion, Rymden/Flyg, AI samt
Hälsa/Mat/Medicin.
Avtal har också tecknats med Knalten ABför fortsatt utgivning av kommande sex nummer.
Parallellt har ett projekt startats för att se över Avancons i framtiden

IT-system
Den nya webblösningen och där tillhörande ny hemsida infördes slutet av 2018. Sedan dess
har arbetet fokuserats på löpande utveckling, där viss ny funktionalitet har införts under året.
Utbildning har hållits för närmast berörda.
Under slutet av året förbättrades också möjligheterna att kunna bereda mera utrymme även
för näraliggande föreningar.
Ambitionen är att hemsidan och sociala media ska hänga ihop, så att vi driver trafik till
hemsidan och där kan visa på den stora bredden i verksamheten.
Arbetet med hemsidan och sociala media kommer även fortsatt vara en för föreningen
prioriterad aktivitet. Kommunikation är en av föreningens viktigaste leverabler och i en mer
och mer digitaliserad miljö kommer det bli än mera en framgångsfaktor för CING.

Ekonomi
Föreningen har under året gjort ett negativt resultat på minus 23 tkr, att jämföra med
föregående års positiva resultat på 122 tkr. Medlemsbaserade intäkter ungefär 40 tkr lägre
jämfört med året innan. Arrangemangsbaserade intäkter var av förklarliga skäl långt under
föregående år. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 2051 tkr, varav 995 tkr tillhör
Jubileumsfonden.
Det kan noteras att under 2020 trycktes en medlemskatalog med där tillhörande kostnader,
att jämföra med att det inte trycktes någon katalog under året innan. IT-kostnaderna låg klart
över föregående år. Eventen genomförs nu på Zoom vilket kräver utökade licenser, där fler kan
delta då flera av mötena hålls på engelska. Vi tog fram en GDPR strategi som medförde extra
advokatkostnader.
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För att behålla och helst öka antalet medlemmar görs löpande insatser för att dels påminna
befintliga medlemmar, dels söka attrahera nya. I slutet av året gjordes en målgruppsanpassad
kampanj, vilket gav ett visst utfall. Bedömningen är att vi även framgent ska jobba på det viset.

Jubileumsfonden
Jubileumsfonden ligger formellt under föreningen men förvaltas av Jubileumskommittén.
Styrelsen har under 2020 haft nedanstående medlemmar:
•
•
•
•
•

Hanna Jörlén, ordförande
Sven-Erik Svensson (M79), ersatte Peter Alehammar från 1/9
Jenni Nordborg (K94), ersatte Janna Hempel från 1/9
Johan Wennerbeck, Studentkårens representant
Angelica Gylling (BT18), Moderföreningens representant

Jubileumskommitténs styrelse utses av CING’s styrelse, där vissa ledamöter sitter på helår
medan vissa sitter på brutet verksamhetsår. Detta för att säkra kontinuiteten i kommittén.
Under året har styrelsen träffats vid flertalet tillfällen. Fokus under året har främst varit hur
man ska marknadsföra stipendiet och om man därför bör ändra stadgarna för att utöka både
antalet förslagsställare samt mängden potentiella stipendiater. Ett förslag om detta
presenteras vid vårmötet 2021. En diskussion har också förts om det går att utöka de medel
som förvaltas i fonden.
I likhet med Chalmers stiftelse, vars förvaltningsråd vi följer, flyttades fondförvaltningen från
SEB till Handelsbanken.
2020 års Jubileumsstipendium tilldelades John Hodges Dexter teknolog teknisk design samt
Ewa Leth (F88). John får stipendiet för att ha lyft alumni-verksamheten för de studerande
inom teknisk design, medan Ewa får stipendiet för att under lång tid ha arbetat hårt för att
upprätthålla och utveckla kontakter mellan alumner och studenter.

Club Avançez
Club Avançez är i princip ett vilande bolag och bolaget har en väldigt liten verksamhet som i

princip består av försäljning och inköp av CING’s sångbok och pins. Bolaget har enbart en
lekmannarevisor eftersom omsättningen är mycket låg.
Styrelsen bestod fram till bolagsstämman i maj av Olof Karlsten (E80), ordinarie ledamot samt
Leif Danielsson (M79) suppleant.
Till ny styrelse för det nya verksamhetsåret valdes Thomas Olsson (ordinarie ledamot) samt
Olof Karlsten (suppleant).

Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen
Göteborg, 2021-04-30
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