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Ändamål för jubileumsfonden

Chalmers Alumni Association styrelse önskar att stipendiet ska ge fler medlemmar till föreningen och vill premiera 
den som arbetar för detta enligt stadgarna.

Stadgar §2

Fonden har till ändamål att genom stipendier stimulera kontakten mellan utexaminerade och ännu

icke utexaminerade Chalmerister samt uppmuntra personer och grupper som bidrar till att

kamratlivet vid Chalmers utvecklas. Unga medlemmar eller ännu icke examinerade skall prioriteras.

Stipendierna skall användas till ändamål vid sidan om studier och arbetsliv.

Anslag ur fonden kan även föreslås av styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen för ändamål

som är av stor vikt för föreningen. Dessa anslag skall i förekommande fall beslutas av en

föreningsstämma sammankallad enligt föreningens stadgar.



3

Förslag till revidering av stagdar

§3 
Förslaget på vårmötet om ändrad §3 tas tillbaka. Här föreslås ingen ändring längre, utan man kommer i stället 
jobba med arbetsbeskrivningar. Detta för att inte behöva ändra i stadgan alltför ofta

§8
Stipendier skall utdelas årligen och det åligger fondstyrelsen att tillse att så sker. Stipendium ska gå
till de som verkar för att stimulera kontakten mellan utexaminerade och ännu
icke utexaminerade Chalmerister samt uppmuntra personer och grupper som bidrar till att
kamratlivet vid Chalmers utvecklas. Alla har rätt att lämna förslag på stipendiater och fondstyrelsen svarar för att 
förslag inkommer.

§10 
Förslaget från vårmötet på nya §10 utgår, ingen ändring föreslås. Dock ska minst ett stipendium ska delas ut 
årligen
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Nuvarande stadgar

§3
Fonden skall förvaltas av en fondstyrelse och kapitalet placeras så att betryggande värdebeständighet och god 
avkastning erhålls. 

§8
Stipendier skall utdelas årligen och det åligger fondstyrelsen att tillse att så sker. Stipendium kan gå till varje 
medlem av föreningen samt varje medlem av Chalmers Studentkår. Varje medlem av föreningen, varje 
fakultetsmedlem vid Chalmers samt varje medlem av Chalmers studentkår har rätt att lämna förslag på 
stipendiater och fondstyrelsen svarar för att förslag inkommer. 

§10
- (finns ej)
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