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Verksamhetsberättelse 2020 
Chalmersska Ingenjörsföreningen Lokalavdelning Väst 
 
Styrelsen för 2020 utgjordes av  

• Peter Tengelin, ordförande 
• Arne Billestedt, eventansvarig 
• Matilda Halldén, kassör 
• Johan Tärbo, sekreterare och kommunikationsansvarig 
• Sofia Alexandersson, klubbmästare 
• Svante Bergö, Senior Emil 

Årets stora utmaning var pandemin, vilken medförde att vi hade färre aktiviteter och de flesta av dessa var online. 
Årets större arrangemang var 1 möte i Avancezklubben, 8 i Senior-Emil, 1 i Ledarskaps-nätverket Avancez samt 
Höstmötet med spex och kalas. Vidare hade styrelsen 9 protokollförda möten. 

Avancezklubben 

På Avancezklubben träffar vi representanter för näringslivet, akademin och förvaltning. Till dessa möten bjuder vi 
in våra medlemmar med gäster och ibland även teknologer. Våra möten avslutas med mingel på Wijkanders. 
Under året hade vi en sammankomst, vilket var ett fysiskt möte med Åsa Jansson, M99, Teknisk chef på 
Göteborgsoperan. Mötet följdes senare upp med ett studiebesök på operan. Därefter hade vi på grund av 
pandemin inga fler möten. 

Senior Emil 

Första tisdagen i månaden träffas vi på Wijkanders. Först är det mingel och sedan en föreläsning av en 
Chalmerist. Här har vi en trogen krets av besökare, huvudsakligen seniora medlemmar. Under året hade vi 2 
fysiska möten och 5 sammankomster online. Som föredragshållare hade vi bl.a. två Gustaf Dalén medaljörer; 
Staffan Trouve F84 och Rune Andersson V68. Året avslutades med en inspelad föreställning av Chalmersspexet 
Caesarion.  

Ledarskapsnätverket Avancez 

Detta är ett nytt projekt, en intressegrupp som erbjuder inspiration, personlig utveckling och möjlighet att bolla 
ledarskapsutmaningar med andra Chalmersalumner. Första träffen var i december och temat var ”Ledarskap och 
emotionell intelligens”.  

Höstmötet 
 
Årets Höstmöte, den 7 november, var helt digitalt. Efter vårt och moderföreningens möten var det 
Chalmersföreläsning, presentation av Jubileumsstipendiater och Gustaf Dalénmedaljör. Därefter kunde vi njuta av 
Chalmersspexet Carl von Linné, innan vi gick på digitalt Höstkalas, som lockade 103 deltagare från ett tiotal 
lokalavdelningar i Sverige, Europa och USA. Vi hade bordsplaceringar genom breakout rooms, vi hade 
toastmasters, tal och sång - och vi hade även möjlighet att beställa en trerätters meny från Wijkanders. 

 

Göteborg den 26 oktober 2021 
Peter Tengelin 

 

 


