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PROTOKOLL CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN, 
VÅRMÖTE 2022-05-21 

21 maj, 2022  
Närvarande:  enligt närvarolista, bilaga 1 

Ordförande: Paul Welander 

Vid protokollet: Helena Bergström Pilo 

Lokal: Hybridmöte med fysiskt deltagande i ”Ägget” (Sal A), Vera Sandbergs Alle 8, samt 
digitalt via länk 

 

Dagordning 
 

§1. Mötet öppnas 
Paul Welander, moderföreningens ordförande, hälsade alla varmt välkomna till vårmötet, 
och öppnade därmed mötet som konstaterade att mötet varit stadgeenligt utlyst. 

 

§2. Val av ordförande, mötessekreterare och 
justeringspersoner 

Till mötesordförande valdes Paul Welander, mötessekreterare Helena Bergström Pilo och 
justeringspersoner Jan-Crister Persson och Mats-Åke Hugoson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

 

§3. Fastställande av dagordning  
Föreslagen dagordning, bilaga 2,  godkändes med tilläggen att om inte tidigare, till övriga 
frågor lägga till Varumärket Chalmers, Stadgar, förslag om stormöte samt Avancons  

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från höstmötet 2021, bilaga 3, godkändes och lades till handlingarna.  

 

§5 Rapport för 2021/2022 från styrelsen 
a) Paul reflekterade över tiden med Covid och att vi äntligen kan ha fysiska möten.  

Tiden med icke-fysiska möten har försvårat, men inte omöjliggjort, några frågor 
bland annat överlämningar mellan tidigare medlemmar i styrelsen och de nya.   

b) Dialogen har varit bra mellan skolan, kåren och stiftelsen i det så kallade 4C arbetet. 
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c) Samarbetsavtal/datadelningsavtal med Chalmers AB är färdigställt och signerat 
d) Stores Webshop finns omnämnt på föreningens hemsida 
e) 70 planlagda aktiviteter har genomförts, trots Covid 
f)  Många ”globala” aktiviteter har genomförts med hjälp av web-möten och därmed 

minskat avståndet inom föreningen.  
g) Under senare delen av 2021 har det startats fysiska events där bl a Hjältekalaset varit 

ett. Här reflekterade Paul också om ovanan att gå på kalas och känslan av att behöva 
träna på det igen.  

h) William Chalmers föreläsningen genomfördes i november, där Susanne Alto förläste 
om rymden – ett mycket intressant föredrag  

i) Vad gäller lokalavdelningar beslutades att starta upp i Indien och att återuppstarta 
UK 

j) Förlängning av samarbetsavtal med Knalten AB avseende 4 nr av Avancons under 
2022, har gjorts, vilket innebär att Lars Ragnar är fortsatt redaktör. Det pågår även en 
diskussion om att förlänga ytterligare.  Detta svarar också på en inkommen övrig 
fråga  

 

 

     §6         Allmän info 2021/2022 
Paul informerade om ett antal aktiviteter och samarbeten som pågår inom ramen för 
föreningens arbete.    

a) CING: Under året har nya ledamöter valts in och med det har fokus på ett antal nya 
områden kunnat ökas. Ett viktigt område är kommunikation; hur vi kommunicerar, 
hur vi använder föreningens namn och logotype, hur varumärket vårdas mm. 2 GD 
föreläsning har hållits. Den första av Ludvig Strigeus 29/4 och den andra av Martin 
Lorentzon 13/5.  

b) Chalmers: på skolan finns 10712 helårsstudenter och 3063 vetenskapliga 
publikationer har gjorts. Skolan omsätter 4,5 BSEK varav 3 BSEK inom forskning och 
man har en ekonomi i balans. Varumärket är viktigt och en av uppgifterna har varit 
och är fortsatt att vårda varumärket Chalmers. En uppsatt målsättning är att bli ett av 
världens bästa universitet till 2040. Frågan om att registrera namnet Chalmerist kom 
upp och detta får skolan att ta med sig. På frågan om fund-raising får det ske från 
stiftelsen.  

c) Kåren: Fysiska aktiveter har dragits igång och Cortegen gick av stapeln 2022, och har 
därmed varit ett bevis på fysiska möten och något som spridit glädje under våren. Det 
har också varit många elever på Campus och det finns flera aktörer som visat intresse 
för att vara med och utveckla området mera, som t ex en vårdcentral och en mobilapp.  
Det som drabbat kåren är att Kårens vd Roger Nordman, har valt att lämna sitt 
uppdrag av personliga skäl och Mikael Gyllenhammar har gått in för att upprätthålla 
uppdraget.  Roger tackades varmt för sina insatser.  
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     §7          Genomgång av verksamhetsberättelse och        
årsredovisning för 2021 

Paul lyfte fram verksamhetsberättelsen för 2021, se bilaga 4, och den har även funnits att läsa 
på hemsidan. Några nyckelpunkter som nämndes särskilt var förutom aktivtiter under året, 
att föreningen hade 12970 medlemmar, varav 8214 betalande samt att ca 21% av 
medlemmarna är kvinnor.  Nämndes gjordes moderföreningens ansvarsområde vad gäller 
utveckling och säkrande av likriktning tvärs lokalavdelningar och andra inom föreningen 
tillhörande organisationer samt att verka som kontaktyta mellan alumner, Chalmers och 
teknologer. Lokalavdelningarna är i sin tur ansvariga för att, med stöd av moderföreningen, 
generera mervärde för föreningens medlemmar och skapa medlemstillväxt.  

Årsredovisningen, bilaga 5, föredrogs av kassaförvaltare Helena Tellberg. Hon berättade att 
resultatet landade på +80000:-. Vidare redogjorde Helena för att interim till vilande 
lokalavdelningar på 51662:- kommer att lyftas fram till nästa år samt några enskilda punkter 
att lyfta fram från årsredovisningen: 

 100000:- har fördelats till enligt medlemsantal och 100000:- har fördelats efter 
äskning 

 under 2021 togs inte fram någon katalog 
 fler event har skett under 2021 jämfört med 2020 och dessa har bringat in mer 

intäkter. Fler event har också kunnat genomföras under 2021 jämfört med 2020 
 Kansliet har jobbat hemifrån i större grad  
 2 Gustaf Dalen medaljörer utsågs under 2021 
 Reavinst på sålda värdepapper har gjorts 
 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar har 

fallit ut med negativt resultat.  

 

     §8         Revisionsberättelse 2021 
Auktoriserad revisor Joakim Lind, vid Grant Thornton,  stöd till ordinarie auktoriserad 
revisor Karin Ericson vid samma firma, föredrog revisionsberättelsen för 2021, se bilaga 6.  

Revisionen har genomfört utan anmärkningar och särskilt fokus har lagts på relevanta 
riskområden, som t ex betydande belopp, andra risker för fel samt risker för olika 
bedömningar. Förvaltningen har ansetts förenlig med föreningens stadgar. Årsredovisningen 
har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning. Förvaltningsberättelsen har bedömts vara förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  

Lekmannarevisor Leif Danielsson lyfte fram att revisionen gjorts i gott samarbete.  

Revisorerna tillstyrker därför att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2021. 

En fråga lyftes från stämman gällande värdeminskningen i aktiekapital och det framfördes 
att det funnits andra placeringar som gått bättre. Frågan hänvisades till övrig fråga o 
Jubileumsfondens avkastning. 

Inga frågor ställdes till revisorerna.  
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     §9         Godkännande av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning för 2021 

Inför godkännande av verksamhetsplanen uppkom ett antal frågor.  

Den första berörde hur man har ökat kontaktytor mot teknologer. Paul besvarade frågan med 
att trots Covid har ett antal saker gjorts som till exempel att stötta de nära examen, stötta de 
utan arbete snart efter examen samt att forcera Ringfoldern och en pamflett för teknologer  

Den andra frågan berörde möjligheten att få mer information på engelska. Paul besvarade 
frågan genom att belysa att detta är något som ligger i linje med föreningens strävan framåt. 
Information om event på svenska är idag på svenska. Event på engelska har på motsvarande 
sätt information på engelska. Information på LinkedIn är på engelska. En kommentar 
lämnades att Hållbarhetsnätverket idag endast har information på engelska och det är 
mycket uppskattat.  

Med de svaren beslöt stämman att verksamhetsberättelsen för 2021 godkändes med 
kommentaren att årets Gustaf Dalén-medaljering (inte föreläsning)  sköts upp pga 
pandemin.   

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt godkänna årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för 2021.  

 

  §10         Fråga om ansvarsbefrielse för 2021 års styrelse 
Beslöt stämman att bevilja ansvarsbefrielse för 2021 års styrelse.   

 

 

   §11      Val 
Peter Hellqvist, adjungerad valkommitté föredrog resultatet av kommitténs arbete.  

 

a) Val av auktoriserad revisor:  

Efter att ha tagit in offerter från olika revisionsbyråer har rekommendationen fallit 
på: Rickard Carli, Auktoriserad revisor – BDO – nyval 

 

b) Val av lekmannarevisor samt suppleant:  
Till lekmannarevisorer föreslogs Leif Danielsson, M 79, Lekmannarevisor - Omval 
samt Anna Aspgren, M 88, Lekmannarevisorsuppleant – Omval.  
 

c) Val av valkommitté 2022/2023 
Enligt stadgarna skall en person i valkommittén bytas ut varje år.  
Omval: Roger Nordman, K 98 Gabriella Gatenholm, ML6 Linnea Lindau, Z 02, Lars 
Stålheim, F 83 
Nyval: Karin Glader, K11 
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Avgående:  Angelica Fors, KF 18 

 

Stämman beslöt att välja dessa enligt ovanstående förslag från valkommittén  

 

 

§12        Motioner 
Till vårmötet hade sammanlagt sju motioner inkommit. Samtliga motioner samt 
styrelsens motionssvar finns på föreningens hemsida. 

Motion 1: Motion angående Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemsutveckling: 
Medlemsvärvning föreslås genom en kampanj för att under tiden 1 oktober 2022 – 30 
april 2023 nå 10000 nya medlemmar samt att styrelsen utser en kampanjgrupp. 
Styrelsen håller med om att arbetet med medlemsutveckling är mycket viktigt och har 
därför tillsatt ett särskilt utskott för medlemsfrågor. Styrelsen föreslår därmed att, istället 
för att en speciell kampanjgrupp utses, lämnas idén med en kampanj, till 
medlemsutskottet. Styrelsen lämnar också en reservation för ambitionen i tid och antal.  

Motion 2: Motion angående Chalmersska Ingenjörsföreningens avgift för ständigt 
medlemskap: Förslag att fastställa avgiften för ständigt medlemskap till 20 gånger 
gällande avgift. På grund av lågt intresse för denna medlemsform de senaste åren samt 
att det krävs en separat finansiell och administrativ hantering av ”ständigt medlemskap” 
vill styrelsen avskaffa möjligheten till ständigt medlemskap. Styrelsen avslår därför 
motionsförslaget. Medlemsformen skall därmed tas bort från hemsidan.  

Motion 3: Motion angående Chalmersska Ingenjörsföreningens arrangemang för 
examinerade och icke examinerade Chalmerister: Föreslaget är att Chalmersska 
Ingenjörsföreningen anordnar en större mingelträff som samlar ännu ej examinerade och 
examinerade i samma rum. Styrelsen anser att detta är ett positivt förslag och tar sig an 
uppgiften, dvs bifaller motionen 

Motion 4: Motion angående planering av 2023 års vårmöte: Motionären föreslår att 
styrelsen skapar ett utskott med medlemmar i och utanför styrelsen, för planering av 
vårmötet. Styrelsen är ansvarig och det finns redan en arbetsgrupp för event i Styrelsen 
och anser att motionen skall inarbetas i det arbete event-gruppen redan gör. Som input 
från stämman kom förslag om att ta in lokalavdelningars input samt att ta in tankar från 
teknologer. Styrelsen tog emot förslaget och tar upp detta vid höstmötet.  

Motion 5: Motion angående föreningens hemsida: Motionären har föreslagit att 
styrelsen skapar en redaktion för hemsidan med stöd från medlemmar utanför styrelsen. 
Styrelsen håller med om vikten av en uppdaterad hemsida och har ett pågående arbete 
med en kanalstrategi, som inkluderar hemsidan. Styrelsen inarbetar budskapet i 
motionen i sitt arbete. 

Motion 6: Motion angående möjliggörande av förteckning av avlidna medlemmar från 
april 2020: Motionären har föreslagit en förteckning av avlidna som görs tillgänglig för de 
medlemmar som önskar. Styrelsen planerar att låta ge ut en matrikel under 2022, där 
detta kommer att finnas med under ”in Memoriam”. 

Motion 7: Motion angående föreningens möjlighet att samla in synpunkter och 
önskemål från medlemmar via enkät/intervjuer: Motionen föreslår ett antal enkäter och 
med uppföljning via djupintervjuer. Styrelsen ställer sig bakom motionen med 
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reservation för tidpunkten och tar förslaget med sig till strategimötet med 
lokalavdelningarna senare under året. Stämman stöttade detta med olika typer av förlsag 
hur man skulle kunna nå medlemmar.  

 

§13        Förslag om stadgeändring 
Moderföreningen föreslår en stadgeändring vad gäller förtydligande av vem som är 
berättigad till medlemskap, då det finns individer som önskar bli medlemmar men som inte 
uppfyller kraven. Nuvarande text i stadgarna ger gällande att Envar som vid CTH(CTI) avlagt 
examen kan bli medlem, vilket föranleder möjligheter till tolkningar till att innefatta mindre 
program, enstaka kurser etc. Förslag till ny text är: Envar som vid CTH (CTI) avlagt examen 
enligt examensordning. På frågan om hur tydligen den är, blev svaret att den är omfattande, 
ca 30 sidor och finns att läsa online. Förslaget till ny text beslutades av stämman. 

 

§14       Övriga frågor  
a) Tillkännagivande av Gustaf Dalénmedaljör 2022  

 Ordföranden i GD-medaljkommittén, Christer Karlsson, inledde med att berätta om 
bakgrunden och kriterierna för medaljen. Årets medaljör, Lena Olving har gjort sig 
förtjänt av GD-medaljen, med hennes arbete genom framgångsrika insatser i ledande 
positioner inom svensk och internationell industri. Genom sitt att vara föregångare  och 
banbrytande inom flera områden och företag har hon visat på kraftfulla höjningar av 
produktivitet, kvalitet och lönsamhet. Paul berättade å sin sida om den kommande 
medaljutdelningen samt föreläsningen. 

b) Tillkännagivande av jubileumsstipendiet för 2022.   

Stipendiet delas ut för insatser som bygger relationer mellan examinerade Chalmerister 
och teknologer. Årets jubileumsstipendium tilldelas Linnea Ravegård. Linnea tilldelas 
stipendiet för sin kreativitet och stora engagemang, då hon inte låtit sig hindras av 
avsaknad av fysiska träffar under Covid, utan istället startat ett mentorskapsprogram 
med digitala träffar som bas och däremed lyckats skapa ett program globalt  

c) Tillkännagivade av Jubileumsfondens avkastning  

Kassaförvaltare Helena Tellberg redogjorde för Jubileumsfondens avkastning, vilket 
kommit upp som en fråga på höstmötet. Fonden har flyttats till Handelsbanken i Jan 
2021 varför det är svårt att hitta historik som sträcker sig längre bak i tiden. Fonden följer 
kårens placeringsstrategi. Tidigare följde den placeringsstrategin för Chalmers stiftelse, 
som innebar en något lägre risk medan kårens strategi är något mer offensiv.  

Under mötet uppkom olika förslag på förvaltning och information som lämnats historiskt 
vad gäller förvaltningen. Bakgrunden till situation nu, är att Jubileumsfondens uppgift 
fokuseras på mottagare av stipendiater och att sköta förvaltning av fonden kräver 
kompetens för detta. Kopplingen till föreningen har baserats på dess ekonomiska 
stabilitet.  Frågan om att flytta fonden till en stiftelse lyftes och förslaget tas in i det 
fortsatta arbetet. Förslag redovisas på höstmötet. 

Sittande medlemmar i Jubileumsfonden: 

 Sven-Erik Svensson (sammankallande) 
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 Per-Anders Träff 

 Jennie Söderström (avgående)  

 Isac Starck (kandiderar till ny kårordförande) 

 Helena Tellberg ( kassaförvaltare i Chalmersska Ingenjörsföreningen) 

 

 

Nya ledamöter med inval till sommaren 2022: 

 Ewa Svensson Leth F88 

 Ellen Andreasson Bt21 

 

d) Information om arbete med medlemsutveckling  
Paul berättade om de kampanjer och aktiviteter som gjorts för att förbättra 
medlemsutvecklingen.  Ett antal riktade kampanjer har genomförts och ett antal har 
startats upp. Det har skett i några regioner samt för spexare. Uppstartade är mot icke 
betalande sedan 2017, fler regioner och tidigare kårfunktionärer.  Under punkten kom 
ytterligare förslag upp från stämman, som t ex att sätta ut standar på bord i kårhuset, 
pubkvällar, möten runt vanliga samlingsplatser och hur man kan närma sig kåren. 
Paul tackade för alla förslag och tar med detta som inspiration i fortsatt arbete.  
 

e) Varumärket Chalmers 
Det är viktigt att varumärket Chalmers vårdas och värnas om. Det gäller grafisk profil, 
visuell identitet, registrering, logotyp etc. Skolan Chalmers tar lead för detta och har 
en varumärkesstrateg som skall jobba med frågan, som är ett gemensamt intresse.  
 

f) Stadgar gällande katalogens utgivande 
Enligt stadgarna skall en katalog utges till alla som är berättigade till att vara 
medlemmar men i den senaste version var det endast medlemmar i föreningen. Om 
det inte är möjligt att göra en katalog till alla borde stadgarna ändras. Paul berättade 
att med tanke på GDPR så har styrelsen att ihop med jurister arbeta fram vad som 
kan publiceras och inte. Beroende på resultat kan stadgarna komma att behöva 
ändras.  
 

g) Förslag om Stormöte för att generera medlemmar 

Frågan lyftes som en av idéerna att få fler medlemmar, där det skulle kunna vara i 
form av afterwork, pubkväll eller likande. Frågan överlappar till en del med den 
motion som lämnats in varför synpunkterna tas omhand i det arbetet. 

 
h) Publikationer 

Fråga lyftes om det finns publikationer att ge ut, distribuera på campus etc. Idag finns 
pamfletter och ringfolder. Dessa kan användas  

 

i) Datum för höstmöte  
Fråga lyftes om datum för höstmöte var utsatt, men här får styrelsen återkomma.  
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§15       Mötes avslutande 
Paul tackade de närvarande för en väl genomförd stämma, och reflekterade över att vi åter 
igen kan samlas i ett rum och med förmånen att kunna nå fler genom att använda digitalt 
format i kombination med fysiskt möte. Han riktade också ett särskilt tack till de som 
hanterat alla praktikaliteter samt för allt ideellt arbete som sker till nytta för föreningen
  

 

 

Göteborg 2022-05-21  

 

Vid protokollet: Ordförande:  
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