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Chalmersska Ingenjörsföreningens 
Verksamhetsberättelse för 2021 
På höstmötet 2020 fastställdes verksamhetsplanen för 2021, där Medlemsutveckling och 
Kommunikation skulle vara de prioriterade områden för föreningens arbete under året. Nedan 
redogör styrelsen för moderföreningens och lokalavdelningarnas verksamhet under året.  

Chalmerska Ingenjörsföreningen en aktiv 
förening (men rejält påverkad av pandemin) 
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. Pga situationen i Hong Kong 
omvandlades lokalavdelning Hong Kong till South East Asia för att också bättre kunna 
attrahera fler medlemmar i hela syd-ost asien. Verksamhetsåret för 2021 har precis som för 
2020 präglats av pandemin. I början av 2021 var det magert avseende fysiska möten och event. 
Moderföreningen valde då att fokusera på färdigställande av ett antal avtal med Chalmers AB, 
att försökte fortsatt hitta stöd och stöttning för teknologer och nyutexaminerade samt att 
stärka relationerna med föreningens lokalavdelningar och övriga kopplade föreningar.  

Under senare delen av 2021 har föreningen genom sina lokalavdelningar erbjudit 
medlemmarna en rad olika aktiviteter. Tillsammans har vi kunnat erbjuda fysiska möten och 
event världen över relaterat till hur samhällen startade upp igen efter olika typer av 
nedstängningar pga Covid-19.  

Likt 2020 så har föreningen kunnat erbjuda aktiviteter via nätet och på så sätt har fler och fler 
aktiviteter kunnat vara ”globala” i stället för endast lokala. På detta sätt anser styrelsen att 
föreningen har stärkts globalt och olika nätverk inom föreningen har på så sätt stärkts globalt. 

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. 

I augusti 2021 genomfördes det årliga strategimötet med lokalavdelningarna. Fokus på detta 
möte var medlemsnytta samt ”best practice replication”. De olika lokalavdelningarna kan lära 
av varandra avseende bra initiativ för att öka engagemanget och medlemsnyttan för våra 
medlemmar. 

Aktiviteter enligt verksamhetsplanen har delvis kunnat genomföras men mycket begränsat 
kopplat till pandemin. 

Avseende medlemsrekrytering har ett antal riktade kampanjer genomförts. 
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Chalmerska ingenjörsföreningens medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 12 970 medlemmar, varav betalande medlemmar inklusive 
ständiga medlemmar var 8 214. Det kan jämföras med 2019 då antalet medlemmar var 12999 
varav 8 232 var betalande. Totala antalet chalmerister med examen från Chalmers uppgick 
2021 till 65219. 

Förändring av medlemsantal beror i huvudsak på en minskning av mängden ”halv-betalande” 
medlemmar.  Andelen kvinnor i föreningen 2021 är likvärdigt 2020, ca 21 %. 

 

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 
driva utvecklingen av föreningen, säkra att föreningens olika lokalavdelningar samt övriga 
föreningar håller sig till föreningens stadgar och referensramar, skapa förutsättningar för 
lokalavdelningarnas verksamhet, verka som en kontaktyta mellan alumner och Chalmers samt 
teknologer. Styrelsen ansvarar även för föreningens kansli. Lokalavdelningarna i sin tur är 
ansvariga för att, med stöd av moderföreningen, generera ett mervärde för föreningens 
medlemmar. 

Moderföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning: 
Ordförande Paul Welander (M83), vice ordförande Thomas Olsson (M81), kassaförvaltare 
Helena Tellberg (V94), sekreterare Anders Edvinsson (E81), klubbmästare Ingela Niklasson 
Björn (K83, Dr05) samt ledamöter Miki Svahn (I19/D19), Magnus Rösman (I96), Luisa 
Zlatoidska (Z19) 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 som 2021 genomfördes 15e september.  

Årets Gustaf Dalén-föreläsning sköts upp till 2022 pga pandemin. 

William Chalmers-föreläsning anordnades den 4 november i samverkan med Chalmers och 
Chalmers Studentkår. Årets talare var Susanne Aalto som föreläste om ”rymden & svarta hål”.  

Vår och Höstmöte 
Föreningens vårmöte hölls den 18 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 2020 och styrelserna beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Till auktoriserad revisor valde mötet Karin Eriksson, Grant 
Thornton Sweden AB. Leif Danielsson valdes till lekmannarevisor samt nyval av Anna Aspgren 
till lekmannarevisorsuppleant.  

Till valkommitté skedde omval av Angelica Fors, Roger Nordman, Gabriella Gatenholm samt 
Linnea Lindau. Nyval gjordes av Lars Stålheim. 
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Styrelsen meddelade att Ludvig Strigeus och Martin Lorentzon har utnämnts till Gustaf 
Dalénmedaljör 2021. Ludvig var också närvarande via länk och kunde då berätta hur glad och 
hedrad han kände sig över utnämningen. Medaljutdelningen sköts på till 2022 pga pandemin. 

Till jubileumsstipendiater utsåg styrelsen Ellen Andréasson (teknolog) samt Henrik 
Gunnerlings (alumn).  

Föreningens höstmöte hölls den 6 november, denna gång fysiskt i Ägget. På mötet godkändes 
styrelsen förslag till verksamhet och budget för 2022. Stämman beslöt att fastställa årsavgiften 
till 340 kronor. Stämman valde även följande kandidater till styrelseledamöter 2022; Nyval: 
Helena Bergström Pilo (F89), Elvir Dzanic (M05), Magnus Pettersson (A15). Valda sedan 
tidigare: Miki Svahn, Ingela Niklasson Björn, Helena Tellberg samt omval på Paul Welander 
(ordförande), Jörgen Sjöberg samt Anders Edvinson.  

Pro-Rektor Charlotte Wiberg deltog och gav en lägesuppdatering från skolan, där fokus i mångt 
och mycket har legat på hantering av Corona-pandemin, ekonomin, samt campus-utveckling. 
Även kårordförande Catrin Lindberg deltog och gav en uppdatering av studenternas situation 
under det pandemidrabbade läsåret.  

 

Fokusområden 2021 
I verksamhetsplanen inför 2020 låg fokus på Medlemsutveckling och Kommunikation 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. 

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.  

IT-system  
Den nya webblösningen och där tillhörande ny hemsida har haft en del problem under 
verksamhetsåret. Arbete har pågått att rätta till buggar samt att få hemsidan stabil.  

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. Ett arbete med 
kanalstrategi har påbörjats. 

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 föreningen. 
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Ekonomi  
Föreningen har under året gjort ett positivt resultat på 80 tkr, att jämföra med föregående års 
negativa resultat på -23 tkr.  Arrangemangsbaserade intäkter var av förklarliga skäl långt under 
föregående år. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 2123 tkr, varav 990 tkr tillhör 
Jubileumsfonden. 

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 2021 haft nedanstående medlemmar: 

 Sven-Erik Svensson ordförande 
 Per-Anders Träff  
 Jennie Söderström  
 Isac Stark  (Studentkårens representant) 
 Helena Tellberg, Moderföreningens representant (Kassaförvaltare) 

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 hur utöka både antalet förslagsställare samt mängden 
potentiella stipendiater. Stipendiater för 2021 (se ovan under ”Vår och Höstmöte”. 

Fondförvaltningen är nu flyttad till studentkårens placeringsutskott. Förvaltningen 
hanterades tidigare av medarbetare inom Chalmers Studenbostäder. Då med samma 
placeringsråd som för Chalmers Stiftelses fonder.  

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 Thomas Olsson (ordf), Olof 
Karlsten(suppleant) samt Birger Von Hall (lekmannarevisor) 
 
 

Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen 
Göteborg, 2022-05-12 


