Verksamhetsberättelse för Chalmersska Ingenjörsföreningen 2018
På Höstmötet 2017 presenterades och fastställdes en verksamhetsplan för 2018, där
Rekrytering, Medlemsnytta, Samverkan med högskola och studentkår och Förbättrad
marknadskommunikation skulle vara prioriterade områden för föreningens arbete för året.
Medlemmar och aktiviteter
Föreningen hade under året 10 821 medlemmar. Saknas i det antalet gör då nyexaminerade
från maj 2018. Totala antalet chalmerister med examen från Chalmers uppgick till 58 574 vid
årets slut.
Föreningen bestod av sexton lokalavdelningar: åtta i Sverige, tre i Europa och ytterligare fem
i övriga världen (USA-Canada, Kontinental Europa, Kina, Japan, Hong Kong samt
Australien-Nya Zeeland). Aktiviteterna i lokalavdelning England var fortsatt vilande, och dess
medlemmar bjöds in till Kontinentaleuropas årliga möte i Bristol i oktober.
Styrelserepresentanter för lokalavdelningar och moderföreningen träffades på det årliga mötet
i februari för ömsesidiga diskussioner och idéutbyten kring frågor av vikt för föreningen.
Fokus låg framförallt på medlemsrekrytering och medlemsfrågor. Hur ökar vi relevansen för
föreningen diskuterades.
Årets Gustaf Dalén-föreläsning inföll den 2 mars och Hans Stråberg (M81), Gustaf Dalénmedaljör 2017, höll ett mycket uppskattat och intressant föredrag om sin bakgrund, olika
uppdrag i företagsvärlden. Det blev en mycket intressant frågestund och exposé över svensk
företagande i Sverige och internationellt. Kvällen inleddes med att Peter Keen, M66, initierat
delade med sig av privata foton och historier från Gustaf Daléns levnad, och den avslutades
med glatt mingel där både Hans och Peter fortsatte bjuda på̊ såväl personliga anekdoter som
intressanta inblickar i två chalmeristers spännande liv.
Vårmötet avhandlade de ordinarie punkterna för att sedan avhandlades tre motioner och där
nuvarande §5 tillägget att Höststämman väljer Ordförande införts. Motion angående
”tillsättning av jubiléumsfondens styrelse” återremitterades till förslagsställaren. Inget nytt
förslag har inkommit. Motionen angående ”vilken information som styrelsen ska
tillhandahålla valkommittén med” röstades medelst handuppräckning att bifalla styrelsens
förslag. Hemsideprojektet informerades om sin status och visade ett första utkast på
hemsidan. Formen för Vårmötet diskuterades och att det bör bildas en aktivitetsgrupp för att
förbättra denna. Även information och GDPR avhandlades. Frågan angående hur GDPR
påverkar katalogen utreds fortfarande.
Jubileumsstipendiet utdelades till Måns Medin och Arne Billestedt för sitt engagemang
kopplat till olika mentorskapsprogram på Chalmers.
Mötet fortsatte med en Chalmersspexföreställning, Geronimo, i RunAn vilket uppskattades av
publiken. Spexet efterföljdes av Gustaf Dalén-medaljutdelning. Årets Gustaf Dalén-medaljör
tilldelades högtidligt Gerteric Lindquist (M74), VD för Nibe Industrier AB i RunAn. Därefter
fortsatte dagen med firandet av medaljörer och vårfest för föreningens medlemmar.
På Höstmötet visades nya Hemsidan samt att det informerades om att arbetet med en ny
grafisk profil har startats igång där föreningens namn också finns registrerat som Chalmers
Alumni Association.
Stämman beslöt att fastställa årsavgiften till 340:- för ordinarie medlemmar samt för ständigt
medlemskap erläggs en avgift på 25 gånger årsavgiften.
Stämman valde följande kandidater till styrelseledamöter 2019-2020;
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Omval: Karin Glader och Martin Bergek
Nyval: Gunilla Jalbin, Angelica Gylling samt Sofie Franzén.
Verksamheten i lokalavdelningarna varierade under året och anpassades efter geografiska
förutsättningar och lokalt utbud av aktiviteter. Exempel på̊ medlemsmöten har varit
afterwork- träffar, företags- och industribesök, seminariekvällar med och om chalmerister,
guidade turer, och spex med kalas m.m. Senior-Emil, som är en del av lokalavdelning Väst,
lockade som alltid stor publik till sina föredragskvällar en gång i månaden, där inbjudna
chalmerister delade med sig av sina erfarenheter från karriär och andra begivenheter,
dessutom genomfördes ett flertal evenemang på Wijkanders tillsammans med LA Väst och
Senior Emil.
Styrelsen i Bergslagen fick under hösten en ny ordförande, Sandra Watkinson, och AWaktiviteter har startat samt planering av andra aktiviteter. Glädjande är även att LA Skåne
Örestad kommit igång ordentligt med flera programpunkter under året.
Representanter från moderföreningen deltog i några av lokalavdelningarnas möten, bl.a.
besöktes USA-Canadas möte i Seattle, Småland-Blekinge i Karlskrona.
Chalmersska Ingenjörsföreningens tidning Avançons utkom med fyra nummer, och den
distribuerades i det traditionella pappersformatet samt också̊ elektroniskt i PDF-fil för dator
och läsplatta. Temat för de fyra numren var: Studentkåren & två campus, Material- &
nanovetenskap, Entreprenörskap och Transport & energi
Föreningens hemsida har under de senaste åren varit föremål för utredning vad gäller innehåll
och funktionalitet. Under verksamhetsåret genomfördes ett projekt för att ta fram en helt ny
webblösning och föreningens nya hemsida sjösattes därefter efter sommaren. Ännu återstår en
hel del arbete innan hemsidan helt överensstämmer med föreningens ambition, önskemål och
behov. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta kommande år.
Rekrytering
Rekrytering av medlemmar är även viktig uppgift för föreningens fortlevnad. Under året har
mycket arbete kretsar kring frågor som rör föreningens erbjudande till potentiella likväl
nuvarande medlemmar samt hur detta kommuniceras. Konkreta insatser under året har handlat
om nya texter i utskick, beställning av en ny grafisk profil samt att ett internt arbete med
föreningens värdegrund och erbjudande har inletts.
För att bli bättre kända hos unga nyutexaminerade chalmerister samverkar vi med såväl
Chalmers som Chalmers Studentkår kring ett antal aktiviteter. Exempel på̊ sådan verksamhet
har varit sponsring av lunchföreläsningar under Charm, en studentgrupp på Facebook samt
Seniorphadder-projektet på elektor. I samverkan med LA Väst har även teknologer bjudits in
till flera av föreningens aktiviteter. Under året har även en mötesgrupp bestående av Karin
Glader (styrelsen), Peter Hellqvist, Arbetsmarknadsenhetens ordförande samt representanter
från Chalmers Careers Service bildats för att diskutera samverkan och hur vi kan dra nytta av
varandra.
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Club Avançez
Club Avançez är i princip ett vilande bolag och har en möteslokal i Vasa 8 under Wijkanders
för styrelse- och kommitté-möten.
Ekonomi
Föreningen har under 2018 gjort ett positivt resultat på 211,3 tkr jämfört med budgeterad 4,5
tkr.
Differensen kan bl.a. förklaras av lägre kostnader för avisering av medlemsavgiften, mindre
representationsresor för styrelsen än budgeterat, samt en reduktion av avsättningen till ny
katalog.
Föreningen hade vid årsskiftet ett eget kapital om 1 959,1 tkr varav 1 002,5 tkr tillhör
Jubileumsfonden.
Jubileumsfonden
Under året flyttades förvaltningen av Jubileumsfondens pengar.
Övrigt
Föreningen har under året haft 9 styrelsemedlemmar. På Höstmötet avtackades Sofie Peters,
Ida Larsson samt Axel Jarenfors för sina arbetsinsatser i styrelsen.
Styrelsen 2019-05-10
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