Chalmersska Ingenjörsföreningens
Verksamhetsberättelse för 2019
På höstmötet 2018 fastställdes verksamhetsplanen för 2019, där Rekrytering, Medlemsnytta,
Samverkan med högskola & studentkår samt förbättrad marknadskommunikation skulle vara
prioriterade områden för föreningens arbete under året. Nedan redogör styrelsen för
moderföreningens och lokalavdelningarnas verksamhet under året.

Chalmerska Ingenjörsföreningen en aktiv
förening
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. Under 2019 har föreningen
genom sina lokalavdelningar erbjudit medlemmarna en rad olika aktiviteter. Tillsammans har
vi kunnat erbjuda över 120 olika aktiviteter världen över.
Verksamheten i lokalavdelningarna är varierande under året och anpassades efter geografiska
förutsättningar samt lokalt utbud av aktiviteter. Den vanligaste aktiviteten som anordnats är
Afterwork men även studiebesök och föreläsningar ligger högt på agendan. Middagar anordnas
ofta i samband med årsmöten och spexföreställningar. Provningar är en form av event som
blivit vanligare och i föreningen har det provats akvavit, vin, öl och cognac under året.
Stockholm gjorde ett studiebesök i riksdagshuset medan Norge gick konstvandring på
Stortinget. Ett område där föreningen har potential att växa är inom aktiviteter av idrotts- och
friluftskaraktär samt familjeaktiviteter. Dock anordnades traditionsenligt VM i Golf i början
av sommaren och en sightseeingtur med båt i Norge.
Under året har ett arbete med intressegrupper inletts under året med uppstart av
Entreprenörsklubben Avancez. Redan tidigare finns Senior Emil i Göteborg och Senior Emil/ia
i Stockholm som satsar på föreläsningar. Se mer under Fokusområden 2019.
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 vad föreningen centralt kan göra för lokalavdelningarna, utveckling av
hemsidan, underlag till en handlingsplan för medlemsutveckling samt arbete med den nya
grafiska profilen.
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Chalmerska ingenjörsföreningens medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 11 304 medlemmar varav betalande medlemmar inklusive
ständiga medlemmar var 8 500. Det kan jämföras med 2018 då antalet medlemmar var 10 821
var av 9 054 var betalande. Totala antalet chalmerister med examen från Chalmers uppgick
2019 till 61 020.
Under året minskade antalet betalande medlemmar vilket resulterade i att styrelsen påbörjade
ett arbete med ökad medlemsnytta vilket främst presenteras i verksamhetsplanen för 2020.
Åldersfördelningen i föreningen visas i figuren nedan där en stor andel av medlemmarna i
åldern 25-29 är gratis-medlemmar i åldern. Cirka 16 % av föreningens medlemmar är kvinnor.
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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
ansvara för rekryteringen av medlemmar, driva utvecklingen av föreningen, verka som en
kontaktyta mellan alumner och Chalmers samt teknologer. Lokalavdelningarna i sin tur är
ansvariga för att, med stöd av moderföreningen, generera ett mervärde för föreningens
medlemmar. Styrelsen ansvarar även för föreningens kansli.
Moderföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2019 haft följande sammansättning:
Ordförande Olof Karlsten (E80), vice ordförande Thomas L Olsson (M81), kassör Angelica
Gylling (BT18), sekreterare Anders Edvinsson (E82), klubbmästare Sofie Franzén (I17) samt
ledamöter Martin Bergek (F96), Karin Glader (K11), Gunilla Jalbin (Kb03) samt Tommy
Svensson (F95). Under året har styrelsen haft 11 ordinarie styrelsemöten och ett
sommarstrategimöte. Representanter från moderföreningen deltog i några av
lokalavdelningarnas möten, bland annat besöktes Väst, USA-Canadas, Småland-Blekinge,
Skåne/Örestad, Värmland/Dalsland och Kontinentaleuropa. Vår kanslist Inger Berntson
besökte Norge.
Styrelsen tackade ett antal av de eldsjälar som engagerar sig i föreningen på det årliga
Hjältekalaset som gick av stapeln den 19 februari. Årets Gustaf Dalén-föreläsning genomfördes
den 1 mars där 2018 års medaljör Gerteric Lindquist (M74) höll ett mycket uppskattat och
intressant föredrag på temat: Från smedjan i Eskilsryd till en internationell verkstadskoncern
med hållbarhet i fokus. Kvällen inleddes med att Peter Keen (M66) engagerat delade med sig
av privata foton och historier från Gustaf Daléns levnad och den avslutades med glatt mingel.
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William Chalmers-föreläsning anordnades den 5 november i samverkan med Chalmers och
Chalmers Studentkår. Årets talare var Minna Karstunen som föreläste om "Gothenburg clay the foundation of the future".

Vår och Höstmöte
Föreningens vårmöte hölls den 11 maj. På mötet presenterades verksamhetsberättelsen och
årsredovisning för 2018 och styrelserna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Mötet
valde att välja att fortsätta ha Lars Magnus Frisk, Grant Thornton AB som auktoriserad revisor.
Lekmannarevisorer och nya ledamöter i valkommittén valdes även in. En motion om att
protokoll från vår och höstmöten i föreningen ska delges medlemmarna senast 6 veckor efter
att angivna möten avhållits, bifölls.
Mötet fortsatte med Chalmersspexet Bobs föreställning av Marie Antoinette, vilket
uppskattades av publiken. Spexet efterföljdes av utdelning av Gustaf Dalén-medaljen. Årets
medalj tilldelades högtidligt Pernilla Wittung Stafshede (K92/K96) för hennes vetenskapliga
insatser. Därefter fortsatte dagen med firandet av medaljörer och vårfest för föreningens
medlemmar. På vårfesten delades jubileumsstipendiet ut till Per-Anders Träff (M82) och Lars
Ragnar Nerelius (M80) för deras arbete med Rädda ägget, ett projekt för att tidigt skapa ett
intresse för teknik och naturvetenskap hos femteklassare.
Föreningens höstmöte hölls den 9 november. På mötet godkändes styrelsen förslag till
verksamhet och budget för 2020. Stämman beslöt att fastställa årsavgiften till 340 kronor. Då
den invalda auktoriserade revison bytt firma behövdes en ny revisor väljas. Ny revisor för
ingenjörsföreningen blev Karin Eriksson, Lindebergs Grant Thornton AB. Stämman valde
även följande kandidater till styrelseledamöter 2020-2021; Omval: Thomas L Olsson och
Anders Edvinsson samt Nyval: Paul Welander, ordförande och Jörgen Sjöberg. På mötet
behandlades även en motion angående förslag till uppmärksammande av Chalmers 200 år.
Innan mötet hölls ett högtidligt firande av att det i år var 150 år sedan Gustaf Dalén föddes
Detta event gjordes i samarbete med Björn Albrektson (M69). Detta event hyllade
entreprenören Gustaf Dalén där Gustaf Daléns barnbarn Göran Dalén (S78) och Peter
Keen(M66), gav oss en inblick i Gustaf Daléns liv. Fyrsällskapet och Gustaf Dalénsällskapet
deltog också. Eventet avslutades med en paneldebatt där Leif Johansson (M77) Anna NilssonEhle (F76) och Gert Wingårdh (A75) fick sia om framtiden.
Efter mötet fick vi i regi av lokalavdelning Väst se Chalmersspexet Vers föreställning, Karin
Månsdotter, samt bjöds på en trevlig middag på Wijkanders.

Fokusområden 2019
Rekrytering, medlemsnytta, samverkan med högskola och studentkår samt förbättrad
marknadskommunikation har varit grunden för moderföreningens verksamhet under året.
Att skapa attraktiva erbjudanden och aktiviteter för våra medlemmar är en viktig uppgift för
föreningens fortlevnad. Under året har mycket arbete kretsat kring frågor som rör föreningens
erbjudande till potentiella likväl nuvarande medlemmar samt hur detta kommuniceras.
Konkreta insatser under året har handlat om att förändra de texter vi använder i våra utskick
för att förtydliga vårt budskap och bättre spegla föreningens erbjudande. Implementering av
en ny grafisk profil samt att ett internt arbete med föreningens värdegrund och erbjudande har
inletts. Glädjande ser vi en trend där styrelserna för våra lokalavdelningar får allt mer
heterogena styrelser vilket är en förutsättning för en breddad medlemsbas.
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För att bli bättre kända hos unga nyutexaminerade chalmerister samverkar vi med såväl
Chalmers som Chalmers Studentkår kring ett antal aktiviteter. Exempel på sådan verksamhet
har varit sponsring av föreläsningar under CHARM, en studentgrupp på Facebook samt att
Seniorphadder-projektet på elektro även utökats till teknisk fysik. I samverkan med LA Väst
har även teknologer bjudits in till flera av föreningens aktiviteter.
Under året inleddes ett samarbete med högskolan om GDPR vilket under våren kommer
mynna ut i en skrift som förtydligar ingenjörsföreningens personuppgiftshantering. Väntan på
resultat från arbetet är en av huvudorsakerna till att en katalog inte publicerats under 2019.

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. Temat för de fyra numren var: Arkitektur, design och byggnation, Annorlunda
chalmeristkarriärer, Life Science samt Hållbar utveckling.

IT-system
Föreningens hemsida har under de senaste åren varit föremål för utredning vad gäller innehåll
och funktionalitet. Under 2018 genomfördes ett projekt för att ta fram en helt ny webblösning
vilket utmynnade i att en ny hemsida sjösattes mot slutet av 2018. Denna har under 2019
förfinats både tekniskt och innehållsmässigt och ett 30-tal personer har under året fått en
introduktion i hanteringen av hemsidan. Ambitionen är att alla lokalavdelningar skall utnyttja
hemsidan i sin verksamhet och därigenom driva trafik till hemsidan och samtidigt visa på den
geografiska bredden i vår förening. Arbetet med hemsidan kommer att fortsätta även
framöver. Ett viktigt förbättringsområde är att säkerställa att så mycket som möjligt av
innehållet på hemsidan finns både på svenska och engelska.

Ekonomi
På grund av att revisor Lars Magnus Frisk valt att byta bolag tilldelades CING en ny revisor
från Grant Thornton, Karin Eriksson, till att göra föreningens årsbokslut och slutrevision. I
övrigt genomfördes slutrevisionen på liknande sätt som för verksamhetsåret 2018.
Föreningen har under 2019 gjort ett positivt resultat på 122 tkr jämfört med budgeterad 32 tkr.
Föreningen hade också vid årsskiftet ett eget kapital om 2 080 tkr varav 1 001 tkr tillhör
Jubileumsfonden.
Styrelsen noterade tidigt under året ett medlemstapp jämfört med tidigare år. Som en följd av
detta beslutade sig styrelsen för att försöka hålla nere på kostnader under andra halvan av
2019, främst kopplade till styrelsens aktiviteter. Mindre pengar spenderades samt att
välbesökta vår och höstmöten gav större intäkter kopplade till dessa, gjorde till att de förluster
som prognostiserades i mitten av verksamhetsåret inte inföll. Dessutom valde styrelsen att inte
avsätta mer pengar till medlemskatalogen under 2019 på grund av att de pengar som avsatts
tidigare bedömdes räcka för att skapa en ny katalog under 2020.
Trots färre medlemmar i början av året hämtades också delvis medlemsantalet upp under året
genom välplacerade informationsutskick till utvalda medlemsgrupper. Genom att insatser för
att få in medlemsavgifter gjordes tidigare än föregående år, så kom också en stor del av
medlemsintäkterna för 2020 redan in under december 2019 istället för januari vilket brukar
vara fallet. Detta gör det lättare att tidigare upptäcka och sätta in insatser för att minska
eventuellt medlemstapp.
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Pengar budgeterades under 2019 för att undersöka vad CINGs medlemmar vill ha ut av
föreningen, se Fokusområden ovan. Dessa hanns dock inte användas innan året var slut utan
fördes över till 2020 års budget att användas i samma syfte. Utöver detta har också insatser
inom IT för att förnya och förbättra hemsidan avancez.se genomförts med ca 70 tkr.

Jubileumsfonden
Jubileumsfonden ligger formellt under föreningen men styrs och förvaltas av
Jubileumskommittén. Under början av 2019 var ordförande för kommittén Frida Almqvist och
ledamöter var utöver kassören i CING Peter Alehammar, Janna Hempel och Sten Li som
studentkårens representant. Frida avgick under sommaren och ersattes av Hanna Jörlen. Från
studentkårens håll ersattes Sten Li av Johan Wennerbeck.
Under året träffades jubileumskommittén främst för att följa Jubileumsfondens utveckling.
Kommittén beslutade att följa de råd kring placering av fondens medel som ficks av Chalmers
stiftelse vilka hjälper oss förvalta pengarna.
Utöver detta diskuterade även kommittén hur stipendiet skulle marknadsföras i olika media
och mot olika målgrupper för att kunna få in så många bra och relevanta nomineringar som
möjligt. Ett möte under våren spenderades för att diskutera nomineringarna och för att välja
vinnarna av årets stipendium.
2019 års Jubileumsstipendium tilldelades Per-Anders Träff (M82) och Lars Ragnar Nerelius
(M80) för deras engagemang med arrangemanget ”Rädda Ägget”. Genom sitt stora
engagemang och envishet har våra stipendiater drivit på detta för Chalmers så viktiga
evenemang och detta ibland i motvind och med bristande stöd från oss i Chalmersfamiljen.

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 CINGs sångbok och pins. Bolaget har bara en
lekmannarevisor eftersom omsättningen knappast finns. Styrelsen utgjordes under 2019 av Olof
Karlsten (E80) och Leif Danielsson (M79).

Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen
Göteborg, 2020-05-12

Uppdateringar 2020-05-19
Då några felaktigheter hittas i verksamhetsberättelsen publiceras en uppdaterad verision.
Följande justeringar har gjorts:
Sid 2-rad 8: Årtalet har justerats till 2019
Sid 5 Club Avançez: Historiebeskrivningen om Club Avançez har tagits bort då den innehöll
otydligheter. Medlemmar som vill veta mer om bolagets historia ombedes kontakta styrelsen.
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