Chalmersska Ingenjörsföreningens

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023
Föreningens verksamhetsplan utgår från ett antal för föreningen viktiga frågor, vilka ligger till
grund för den budget som föreslås till föreningens höstmöte. Utöver det finns även en del
årligen återkommande verksamhetspunkter. Nedan presenteras verksamhetsplanen för 2023.

Fokusområden 2023
Verksamhetsåret för 2022 har som tidigare två år störts av pandemin, detta i uppstarten av
året. Under året har mängden fysiska aktiviteter ökat kraftigt runt om i världen och i
föreningen jämfört med tidigare år. Detta är säkert baserat på människans behov av att
träffas. Moderföreningen har genomfört ett antal aktiviteter bland annat två Gustaf Dalénföreläsningar och ett vårmöte med föreläsningar, stämma, spex och kalas.
Ett strategimöte genomfördes ihop med lokalavdelnings-ordföranden vilket resulterade i ett
antal områden som vi har fokuserat under hösten 2022 och som vi fortsättningsvis behöver
fokusera under verksamhetsåret 2023. Moderförening och lokalavdelningar skapade samsyn
med avseende på de olika roller och ansvar vi har i föreningen.
Medlemstillväxt och medlemsnytta har varit och är viktiga frågor. Att vara och verka som en
global, tidsenlig förening och att kunna svara upp med olika aktiviteter mot medlemmar i
dagens samhälle för att på så sätt göra det värdefullt för dagens och morgondagens alumner
att vara medlemmar är av största vikt för föreningen. Målsättningen att vi tillsammans skulle
kunna öka antalet medlemmar under verksamhetsåret har föreningen inte kunnat leva upp
till, trots positivt gensvar på våra riktade aktiviteter, varför nya strukturerade riktade
aktiviteter även behövs under 2023 och i fortvarighet. Här agerar moderföreningens
medlemsutskott ihop med alla lokalavdelningar.
Kommunikation och marknadsföring har också varit i fokus där bl.a. en bas för
kommunikationsstrategi har arbetats fram (presenteras på årsmötet).
Styrelsen har baserat på ovan fattat beslut och definierat ett antal huvudområden utifrån
ovan. Prioriterade områden för 2023 är fortsatt medlemsutveckling och medlemsnytta,
kommunikation och marknadsföring, relationer till omgivning (lokalavdelningar,
intresseorganisationer, skolan och stiftelsen) samt utveckling av digitala verktyg.
Styrelsen planerar fortsatt för operationella satsningar och aktiviteter med avseende på
utveckling av Avancons, hemsidan, betalningslösningar och av andra verktyg för att
underlätta kommunikation och dialog inom föreningen samt utveckling av Chalmersska
Ingenjörsföreningens erbjudande till sina medlemmar, där exempelvis uppdaterat
kommunikationsmaterial och satsningar på diverse aktiviteter ingår.

Kommunikation & marknadsföring
Kommunikation med våra medlemmar och övriga intressenter är en av föreningens
viktigaste aktiviteter. Under året kommer vi därför att jobba med följande:



Fortsatt utveckling av tekniken bakom hemsidan
Modernisering av utseende och innehåll i hemsidan
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Utvecklingen av Avancons
Fortsatt ökad synlighet på campus genom att öka kontaktytor mot teknologer
Fortsatt tätare samarbeten med Lokalavdelningar
Skapande av ”två-språkighet”, information på svenska och engelska
färdigställande av en kanalstrategi för kommunikation inkluderat hur användning av
sociala medier skall ske

Medlemsnytta & medlemsutveckling
Exempel på aktiviteter under året är:







Strategisk utveckling av en verksamhet som attraherar fler alumner.
Stöd till lokalavdelningarna och för att utforma arrangemang som tilltalar andra
grupperingar än de som traditionellt deltar i dagens aktiviteter. Nystart av
lokalavdelning i UK och Indien.
Fortsatt satsning på intressegrupper och föreningar som ex.vis Entreprenörsklubben
och Ledarskapsnätverket Avancez med flera.
Tätare dialog mellan moderförening och lokalavdelningar och tvärs lokalavdelningar
Riktade rekryteringskampanjer

Moderföreningen och lokalavdelningarna
Samverkan med lokalavdelningar och underlättande för lokalavdelningar att samverka och
lära av varandra skall fortsatt ha fokus även under 2023. Moderföreningen skall underlätta
för alla lokalavdelningar att kunna föra tät dialog med medlemmar och presumtiva
medlemmar. Gällande rollfördelning mellan moderförening och lokalavdelningar är det
tydliggjort och överenskommet där primärt fokus för moderförening är
förutsättningsskapande och för lokalavdelning gäller att vara primär kontaktpunkt för våra
medlemmar.

Årliga event
Varje år arrangerar moderföreningen ett antal event som dels vänder sig till alla föreningens
medlemmar men även till speciella grupper för att tacka de eldsjälar som lägger ner tid för
föreningen. Under 2022 har hittills följande aktiviteter kunnat genomföras:






Hjältekalas: Tack-kalas för föreningens ideellt arbetande hjältar.
Gustaf Dalén föreläsningen av Martin Lorentzon och Ludde Strigeus
Vårmöte
William Chalmers föreläsningen, tillsammans med Chalmers
Höstmöte genomförs 221120

Övrigt
En ny applikation innehållande alumnernas uppgifter har skapats och tagits i bruk av
Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen. Behovet att säkra rätt e-mailadresser
behöver kommuniceras till bl.a. alla medlemmar.
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Inflationsutvecklingen påverkar hela samhället och så även Chalmersska
Ingenjörsföreningen där styrelsen föreslår en ökad medlemsavgift med 20 SEK för att
motverka negativ utveckling på resultatet för kommande verksamhetsår.
Föreningen för samtal med skolan om möjligheten att skapa en unik email-adress till alla
alumner.
Samarbetet med Chalmers och med Kåren kommer fortsätta att få fokus under 2023, då vi
har gemensamt ansvar för att vårda och värna varumärket Chalmers.

Styrelsen
2022-11-11
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