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VD-rapport till FuM 2 2014/2015 

 
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG) 
 
I förra vd rapporten skrev jag om vårt arbete med att få tillstånd ett samarbete med 
Chalmers ITS rörande hela vår IT struktur och detta diskuterades också på vårt senaste 
styrelsemöte. Efter vårt möte beslöt vi att konkurrensutsätta ITS förslag och det var nog 
ett riktigt beslut. Vi vände oss till tre olika företag och fick in offerter som var nära nog en 
halvering av kostnaden som Chalmers erbjudit oss. Efter förhandlingar beslöt vi att knyta 
ett avtal med Connect som kunde ge oss en helhetslösning som också inkluderade hela 
studenthemmet. 
 
Vi har börjat titta på hur förslaget om ny företagsbeskattning kan påverka vår koncern. 
Förslaget är att sänka företagets vinsbeskattning från 22 till 20 % men att då samtidigt 
begränsa avdragsrätten på låneräntan till 25 % av vinsten. Den senare delen av förslaget 
kan påverka Emils Kårhus som då eventuellt inte får dra av för de lån de har.  
 
Helene Svedin har valt att helt avsluta sin tjänst som ekonomichef och Lena Röxner axlar 
nu detta ansvar på en fasttjänst. 
 
Förhandlingarna om hyran för Restauranglokalerna på Lindholmen har äntligen startat 
upp igen med nya personer från Älvstrandsbolaget. P.g.a att hyran är för hög beslöt 
styrelsen att höja priserna på lunchalternativen med 5 kr fr.o.m. 1 oktober. 
 
Just nu har vi många stora projekt som pågår, Detaljplan för Kårbo, Förhandlingar om 
Holtermanska, Chalmersska Huset, JSP, Wasa 8 restaurang, Square, Emilsborg 6, 
Hyresförhandling LSP, koncernens IT och Kårhus på Landet. Alla dessa tar mycket tid från 
mig och vd:arna i gruppen.  
 

Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB) 
(Jesper Lundberg/Marcus Danielsson) 
 
Ekonomi  
Resultatet till och med augusti ligger 450 tkr över budget. Anledningen är ökad omsättning 
och att vi ligger rätt i nyckeltalen. Vi dock ser en tendens till ökad råvarukostnad. 
Prisjusteringar enligt nedan kommer att öka marginalen på framförallt dryck. Resultatet för 
augusti belastas av uppstartskostnader på Brooklyn Local och vi har reserverat pengar för 
kommande IT-investeringar under hösten.  
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Johanneberg Science Park  
Vi inväntar återkoppling från Chalmers Fastigheter om projektet.  
 
Nytt café på Arkitektur 2016  
Den planerade ombyggnaden av Väg & Vatten och A-huset med start under nästa år innebär 
en flytt av vårt café till entréplan vilket är mycket positivt. Arbetet medför att befintligt café 
måste stänga i juni 2015 och det nya caféet kan öppna i augusti 2016. Vår nuvarande operatör 
har avtal med oss fram till 2015-12-31 och har meddelat att han är mycket intresserad av att 
vara kvar efter ombyggnaden. Chalmers Fastigheter undersöker behovet och möjligheten till 
en temporär cafélösning under ombyggnadstiden. Avtalet med nuvarande operatör behöver 
sägas upp senast mars 2015 om vi har för avsikt att driva det själva eller med annan operatör.  
 
Bibliotekscaféet  
Nu är det fastställt att biblioteket för en ny huvudentré under våren 2015. Vårt café ligger kvar 
och är idag inte en del av ombyggnadsprojektet. Samtal pågår fortfarande med Chalmers 
Fastigheter och verksamheten med mål att få en uppfräschning av caféet under nästa sommar.  
 
Prisjusteringar  
Den 18 augusti förändrades prissättningen i delar av verksamheten. Det innebar en 
prishöjning på flera artiklar i våra caféer och i J.A. Pripps Pub & Café på grund av ökade 
inköpspriser. För de som handlar med kårkort innebar det ingen större förändring. Syftet är 
att öka täckningsbidraget totalt och att den tillfälliga besökaren skall bidra till låga 
teknologpriser.  
 
Verksamheten  
Sommarperioden har fungerat bra med öppet i J.A. Pripps för lunch under hela 
semesterperioden. Inför uppstarten i höst har haft flertalet nyanställda och i kombination 
med flertalet sjukdomsfall har det belastat organisationen. Allt eftersom personalen kommer 
in i rutinerna flyter det på bättre och vi ser fram emot en intensiv höst.  
 
Konferens/Arrangemang  
Juni var en mycket bra konferensmånad i år. Vi hade bland annat tre stora konferenser. 
ECMTB, Graphene Week och EOQ. Under hösten ser bokningsläget bra ut men vi behöver 
fortfarande få in bokningar, framförallt på arrangemangssidan.  
 
Restauranger och caféer  
Alla enheter följer i stort sett plan med fortsatt högt tryck. Under hösten genomför vi 
förbättringar baserat på vårens gästunderökningar. Bland annat ett mer arbetat alternativ på 
Gröna Väggen och kvalitetssäkring i J.A. 
  
Brooklyn Local  
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Vår nya restaurang öppnade 3 september. Första veckan har gott över förväntan med många 
och mycket nöjda gäster. Flertalet studenter har hittat dit men även helt externa gäster vilket 
är mycket positivt. Vi ser fram emot en spännande höst och vidareutveckling av konceptet. 
Det kvarstår fortfarande en del arbeta med att hitta rätt personal och nivån på bemanningen. 
Vår hyresvärd Chalmers Studentbostäder har stöttat oss mycket bra i arbetet inför öppningen.  
 
Marknad och försäljning  
Ett kundevent genomfört i sammarbete med Lära för livet under september månad med 
ungefär 80 personer närvarande.  
Försäljningen går relativt trögt och vi har skruvat ner konferensomsättningen något inför 
hösten.  
Starten i augusti gav inte så många stora förfrågningar som vi trodde och estimerade men 
antalet små bokningar fortsätter komma in. Avvecklingen av vår säljtjänst är genomförd och 
kvarvarande organisation har tufft att hinna med redan planerade säljuppdrag och 
åttaganden.  
Vi bedriver fortsatt utvecklingen för hemsidan med sökmotorer och informativt. För 
närvarande utvecklar vi även ett digitalt förfrågningsunderlag som kommer stärka upp 
ytterligare.  
Vi märker ett tydligt ökat flöde och intresse på hemsidan vilket vi mäter och analyserar på 
veckobasis. 
Stor del av marknadsresurserna har förlagts på uppstart av Brooklyn Local på Emilsborg där en 
uppstartskampanj är genomförd. Kampanjen startade under augusti och kommer pågå till 
mitten av oktober.  
 

Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen Aktiebolag 
(ChSRAB-L) (Jesper Lundberg /Marcus Danielsson) 
 
Ekonomi  
Resultatet till och med augusti ligger 400 tkr under budget.  
 
Älvstranden  
Vi har återupptagit hyresdiskussionerna med Älvstranden. Från deras sida medverkar den 
nya fastighetschefen tillsammans med deras bolagsjurist. Efter ett inledande möte där vi 
tydligt förmedlade vikten av att lösa detta snabbt har vi överlämnat ett förslag på de 
förändringar vi önskar. Vi inväntar återkoppling.  
 
Chalmersska Huset  
Diskussioner pågår fortfarande gällande genomförande om konceptförändring och 
kvalitetshöjning med Chalmersska Huset AB. Vår roll inom Chalmersska Huset är än så 
länge inte klargjord och inte heller något långsiktigt avtal. Målsättningen var att detta 
skulle avslutas innan semestern. Uppdatering sker muntligen på mötet.  
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Verksamheten  
 
L´s Kitchen – våra konkurrenter Kooperativet och Bistrot har under augusti höjt sina 
lunchpriser med fem kronor. Dock har detta än så länge inte påverkat vår beläggning. 
Följer bemanningsplanering och omsättning. Under hösten genomför vi förbättringar 
baserat på vårens gästunderökningar.  
L´s Resto – Har tydligt påverkats av konferensmarknaden som är dålig vilket innebär att 
vi saknar ungefär 50 gäster per dag.  
Café C – Har dessvärre inte nått estimerad prognos där vi trodde på en klart ökad 
omsättning på grund av Loungen och införandet av GO Fresh. Vi anser inte att loungen är 
hel färdigställd. Vi ser en ökad snittsnota vilket är resultatet av prishöjningen vi gjorde i 
augusti.  
Arrangemang/catering – Vi har äntligen kommit till en stabil och trygg cateringmarknad 
i huset där flertalet av företagen beställer dagligen. Middagsevent har inte nått 
prognostiserad nivå där vi märker av den hårda konkurrensen.  
Konferens – Perioden har innefattat tuffa konferensmånader, dock har vi lyckats parera 
kostnader med systerbolaget som under juni hade stort personalbehov. Vi ser en relativt 
bra beläggning under hösten och märker en ökad efterfrågan på datum längre fram.  
Chalmersska huset – Följer i stort budgeterad omsättning och kostnader. Vi får mycket 
bra återkoppling från våra gäster och återbokningarna följer enligt plan. VG-regionen och 
Gbg-stad är nya kunder som bokar mer än förväntat.  
Visitors Centre och Kuggen - Åter stabilitet i Visitor Centre och Kuggen efter vikarie- 
och nyrekrytering.  
Introduktion och upplärning pågår. Positiv återkoppling från LSP som är nöjda med 
produkten vilket är roligt med mycket ny personal.  
 
Produktion  
Uppstart gick enligt plan och samtliga vakanser inför hösten är tillsatta. Vi har dessvärre 
förhöjda råvarukostnader som rör främst mat. Analysering och åtgärder genomförs.  
 
Marknad och försäljning  
Två kundevent genomförda under september månad med ungefär 150 personer 
närvarande. Dessa genomfördes med sammarbete med Lära för livet och Radisson Blu.  
Försäljningen går trögt men vi har full tro att vi når prognostirad nivå och vi har skruvat 
upp prognosen något.  
Starten i augusti gav inte så många stora förfrågningar som vi trodde och estimerade, men 
antalet små bokningar fortsätter komma in. Avvecklingen av vår säljtjänst är genomförd 
och kvarvarande organisation har tufft att hinna med redan planerade säljuppdrag och 
åttaganden. Endast passiv marknadsföring har ägt rum och ingen aktiv marknadsföring är 
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planerad. Vi bedriver fortsatt utvecklingen för hemsidan med sökmotorer och informativt. 
För närvarande utvecklar vi även ett digitalt förfrågningsunderlag som kommer stärka upp 
ytterligare. Vi märker ett tydligt ökat flöde och intresse på hemsidan vilket vi mäter och 
analyserar på veckobasis.  
Stor del av marknadsresurserna har istället förlagts på uppstart av Brooklyn Local på 
Emilsborg. 
  

CREMONA CHALMERS BOKHANDEL AB (Hoda Närstad) 
  
Inventering  
Innan vi gick på semester gjordes en inventering av hela varulagret. Även om själva 
inventeringen gick bra så krånglade tyvärr Atronic igen. Vi kunde inte föra över värdena 
från handscannern till systemet vilket gjorde att hela processen förlängdes. Atronic fick 
till slut föra in värdena själva och vi kunde slutfölja inventeringen.  
 
Ny leverantör av tröjor  
Efter urval har vi hittat en bra leverantör som kan tillhandahålla profilmärkta tröjor. 
Provet som vi har tittat på var välgjord med utmärkt kvalité och med en ny typ av 
tryckteknik mot befintlig tröja.  
 
LP1  
Läsperioden har nu dragit igång i full fart. Denna läsperiod testade vi att sälja en del av 
kurslitteraturen direkt från pall. Ett bra sätt att reducera arbetet vid uppackningen. 
Böckerna var lätta att hitta och vi fick ett intryck att även köhanteringen blev smidigare. 
Vi passade även på att bjuda studenterna på lite godis under tiden de köade. Under 
läsperiodens 2 första veckor hade vi förlängda öppettider. Vi öppnade redan kl. 08:15 och 
stängde kl. 17:45. Tidigare öppettider var 08:45-16:30. I och med att Colin började som 
husansvarig för kåren så var vi en man kort. Dock har detta funkat bra i och med att jag 
har förlängt dagarna för Jon och Jessica samt tagit in vår extra personal Josephine.  
 
Övrigt  
Cremona har i år valt att sponsra hoodtröjor till NollK. Vi hoppas att detta kommer att ge 
en ökad försäljning samtidigt som det är bra marknadsföring. Vi hade även ett 
kanonerbjudande för alla nollor som visade upp sin festubiljett i kassan till nollkalaset och 
nollfinalen, de fick köpa en hoodtröja med eller utan zip för endast 299 kr. Responsen var 
fantastisk och vi sålde redan över 80 tröjor första veckan. Vi kommer att fortsätta med ett 
likande erbjudande i omgångar under hösten.  
Inför LP2 kommer jag tillsammas med Marcus och Linda från restaurangen att planera en 
marketförsäljning på kvällstid. Detta innebär att vi kommer under läsperiodens första 
vecka att sälja kurslitteratur direkt från pall utanför Cremona. Restaurangen kommer även 
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att bidra med fina erbjudanden under eventet. Vi har även pratat med Noelle på 
kommunikation om marknadsförning och hon är taggad och kommer att sprida det via 
alla tänkbara medier. Vår leverantör av återvunna plastpåsar, Avisera, har planterat ett 
träd i Cremona Chalmers Bokhandel AB namn. Trädet är planterat i Nicaragua, det näst 
fattigaste landet på västra halvklotet, genom projektet Limay Community Carbon. 
Trädplanteringsprojektet är certifierat genom Plan Vivo som arbetar med långsiktigt stöd 
för att utsatta samhällen ska kunna hantera sina naturresurser mer hållbart.  
Jag är gravid och beräknat förlossningsdatum är den 5 januari 2015. Om allt går som det 
skall så innebär detta att jag kommer att gå på mammaledighet i samband med 
julledigheten. I och med detta kommer vi rekrytera en ersättare som kommer att driva 
Cremona och projektet Square vidare mot nya utmaningar. 
 

CHALMERS TEKNOLOGKONSULTER AB (Mona Khoshoi) 
 
Ekonomisk rapport och försäljning 
Chalmers Teknologkonsulter omsatte under augusti månad 169 KSEK jämfört med 
budgeterad omsättning 150 KSEK.  
Ingen försäljning skedde under augusti månad. Försäljningsaktiviteten har varit låg på 
grund av sommarledighet för studenterna. Dock drog terminen igång 25e augusti då 
säljmöten började bokas in, med en trög start. En säljstuga hölls i slutet av månaden, då 
ett antal möten bokades in. 
 
Personal  
Det jobbas fortfarande i projekt men det är många som avslutades i juli.  
 
Strategiskt arbete 
Ledningsgruppen skrev klart sina handlingsplaner och fick feedback på styrelsemötet 28 
augusti. Budget modifierades efter feedback, där en kostnad för utbildning lades in, vilket 
även diskuterades under mötet. Ledningsgruppen hade en liten kick off.  
 
CHALMERS STUDENTKÅR REKRYTERING (Mattias Naarttijärvi) 
 
Ekonomisk rapport  
Under sommaren har vi legat under budget och inte fått in den mängd sommarjobb som vi 
har siktat mot. Målet var 11 studenter på bemanning men det blev 8, 6 resp. 5 kandidater för 
jun-aug. 4 avslutade projekt under sommaren har hållit uppe omsättningen (3 rek. Och 1 
bemanning).   
  
Försäljning  
5 projekt som kommer starta upp direkt vid skolstart. 
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3 ”passiva” projekt. 
4 ex-jobbare som är ute hos företag just nu som vi skall återkoppla till. 

4 kandidater ute på bemanning just nu. 
4 säljmöten inbokade i september.  
2 stora internationella kunder till hösten på gång! 
 
CHALMERS STUDENTKÅR KUNSKAPSSUPPORT AB (Kristoffer 
Persson) 
 
PERSONAL  
I skrivande stund har vi cirka 30 stycken anställda vikarier. 8-10 stycken av dessa har helt 
eller delvis tagit studieuppehåll och söker längre uppdrag. Jobbansökningarna fortsätter 
att rulla in i en takt som vi inte hade kunnat förvänta oss. Bara den senaste helgen tillkom 
ytterligare fem ansökningar. Vi har valt att inte anställa fler i dagsläget, men vi håller 
fortfarande fönstret öppet om det kommer in någon med specialkompetens eller med 
möjlighet att ta på sig ett längre uppdrag.  
 
INTERNUTBILDNINGEN  
Den första delen av internutbildningen ägde rum den 4/9 och alla våra anställda 
närvarade. Vi gick igenom lektionsuppbyggnad, förhållningssätt till läroplaner och fick 
lite konkreta tips av Marcus. Den andra delen äger rum idag, den 9/9, och behandlar 
förhållningssätt till elever, bedömning och ledarskap i klassrummet.  
Chalmers har beslutat att sponsra hela vår internutbildning.  
 
KUNDER  
Vi har idag nio skolor anslutna till vårt bokningssystem. Utöver det har vi många skolor 
som kontaktar oss direkt gällande längre uppdrag. Det krävs mycket arbete för att 
bearbeta skolorna, men det börjar se ljust ut. Skolorna accepterar vårt pris och många ser 
värdet vi kan skapa.  
 
FÖRSÄLJNING  
Försäljningen har börjat mycket bra. Första veckan i september hade vi sju vikarier ute, 
vilket gjorde att vi landade på 99 timmars arbete ute i Göteborgs skolor. Den nuvarande 
veckan kommer just nu landa på 70 timmars arbete. Över hösten har vi i genomsnitt cirka 
100 timmar i veckan klart.  
Försäljningen har nu i starten av skolterminen visat sig vara mest fruktsam vad gäller 
längre uppdrag. Sjukdomar och annan frånvaro har inte börjat bli påtaglig än, men 
skolorna har i en del fall haft stora problem med att bemanna sina kurser och klasser. Vi 
tror att försäljningen med korttidsvikariat drar igång ordentligt när vi kommer lite längre 
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in i hösten. Som det ser ut nu kommer försäljningen överstiga den försäljningsestimering 
som presenterades i budgeten i somras.  
 
EKONOMI  
Vi arbetar med att upprätta en mer detaljerad budget för de kommande månaderna för att 
inte hamna i någon form av likviditetsbrist. Ett hot som är nära är att försäljningen i 
september har gått över förväntan, och att det kommer leda till stora lönekostnader i 
slutet av oktober. Vi för diskussioner med ekonomiavdelning för att göra vår fakturering 
den 19 varje månad, så att pengarna från kund kommer in innan lönen ska betalas ut.  
 
CHALMERS STUDENTKÅR PROMOTION AB (Sara Landfors) 
 
Allmänt 
Uppstarten efter sommaren har gått jättebra. Jag och Johanna har på allvar kommit igång 
med vårt arbete tillsammans och det känns som om vi kommer att kunna blir ett mycket 
bra team. Tyvärr har arbetet vi kunnat göra begränsats en del av att övriga medarbetare 
varit bortresta, jobbat eller skrivit omtentor och planerat att komma tillbaka till 
Promotion först när terminen börjar, det vill säga 1 september. Detta har påverkat bolaget 
främst då det gäller säljavdelningen eftersom vi inte haft möjlighet att sätta upp säljmål 
eller göra någon planering inom denna avdelning så tidigt som vi hade velat. Det vi lär oss 
av detta är att vi till nästa år behöver vara tydligare med vad som förväntas av 
medarbetarna under sommaren så att vi inte hamnar i samma situation igen. 
 
Projekt 
För mig och Johanna är de stora fokusområdena för de närmsta veckorna att rekrytera en 
ny VD samt att sammanställa en verksamhetsplan. Gällande VD-rekrytering har vi en 
marknadsföringsplan där affischering, Core-TV samt Facebookannonsering kommer 
komma upp vecka 37-40 med sista ansökningsdatum 5 oktober. Veckan efter kommer 
intervjuer att hållas och förhoppningsvis har vi en ny VD att välja in på det extrainsatta 
styrelsemötet 20 oktober. Tanken är att tillträdandedatum är den 1 november. 
Gällande verksamhetsplanen har vi tittat på övergripande verksamhetsmål och kommer, 
när dessa är spikade, fortsätta titta på den mer detaljerade verksamhetsplanen för läsåret 
14/15. 
Vi har med hjälp av vår nya IT-ansvarige Kalle börjat titta på en ny hemsida. Den nya 
hemsidan kommer att bli snyggare och enklare att navigera på. Den kommer även 
innefatta en enkel offertförfråganfunktion som utgår från det nuvarande produktbladet 
för att underlätta för potentiella kunder att kontakta oss. Vi ser hemsidan som mycket 
viktig för oss att nå ut till både studenter och företag. 
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Budgeten för 2015 kommer behöva spikas på styrelsemötet den 17 november och arbetet 
med den kommer därmed att dra igång direkt efter tentaveckan i läsperiod 1 (3 
november). 
Vi har inlett samtal med CHARM för att diskutera vilken roll Promotion skulle kunna ha 
när det kommer till att hjälpa kommittén under och efter mässan. Vi har främst pratat om 
hur vi ska jobba med Core-TV men också hur vi skulle kunna hålla i middagar/event efter 
mässan som en tilläggsprodukt för företagen. 
Ekonomi 
Trots att vi i princip inte haft någon verksamhet hela juni, juli och halva augusti så är 
likviditeten i bolaget fortsatt god. Vi räknar med ett ordentligt uppsving i september och 
fortsatta hösten. Det trillar in förfrågningar från bolag med jämna mellanrum och vi ser 
fram emot en riktigt bra höst för bolaget. 
Vi kommer att undersöka möjligheten för Promotion att införskaffa ett provisionssystem. 
Vi har vissa förhoppningar om att detta skulle kunna öka säljmotivationen hos 
medarbetarna och att det på så sätt skulle kunna hjälpa Promotion att få ett jämnare och 
bättre ekonomiskt resultat.  
 
Medarbetare 
Uppstarten med de nya medarbetarna (fem stycken) har gått väldigt bra. Vi har tagit fram 
introduktionsmaterial och sett till att de fått en ordentlig genomgång av vad som 
förväntas av dem, samt hur de administrativa bitarna fungerar. Vi höll en kickoff i mitten 
av augusti med ca hälften av medarbetarna (de andra hade inte möjlighet att närvara) 
vilket förhoppningsvis bidrog med motivation inför höstterminen. En medarbetare har 
slutat då både han själv och vi i ledningen ansåg att han inte hade tillräckligt med tid för 
att sköta sitt uppdrag. Det kändes som ett bra beslut, speciellt med tanke på att vi vill 
undvika att man är med i Promotion ”på sina egna villkor” och ”när man kan”. Det ska 
vara ett riktigt åtagande som man antingen är en del av eller ej. Vi planerar eventuellt att 
ha en bastudag under hösten så vi håller workshops och sen umgås och bastar ute i CS-
bastun. De har tidigare varit mycket uppskattat och bidrar med god stämning bland 
medarbetarna. 

 
EMILS KÅRHUS AB (Joakim Wallin) 
  
Ekonomi & finans  
Halvårsbokslut och prognos 2 är upprättade. Utfall mot budget är bättre och beror främst på 
underhållsfondens högre avkastning. Resultatet före avskrivningar uppvisar inga större 
avvikelser. Det externa lånet från SEB är förlängt enligt tidigare beslut och löper med 
oförändrade villkor dvs ett år kapitalbindning. Ingen förändring har skett av byggnadens 
viktade avskrivningsnivå pga förändringar i komponenter och nyttjandeperioder.  
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Utveckling av området vid Chalmersplatsen  
Trafikkontoret har sedan tidigare arbetat med en ny utformning av Chalmersplatsen. Det 
finns en hel del synpunkter på hur Trafikkontoret hanterat detta och efter sommaren fick 
White i uppdrag av Chalmersfastigheter att ta fram ett alternativ till Trafikkontorets förslag. 
Kvarstår en del arbete bland annat med hur man skall få till CHALMERS-bokstäverna med 
belysning och hur man kan synliggöra att platsen är en tydlig entré till Chalmers.  
Förslaget är nu presenterat och skall nu vidare till Trafikkontoret.  
 
Detaljplan avs. Campus Johanneberg inkl. Kårbo, Gibraltarvallen  
Fortsatta möten med SBK, Chalmersfastigheter, Akademiska hus och Liljewall arkitekter har 
genomförts. Nytt förslag på ”Principer för Gibraltarvallen med omnejd” har arbetats fram.  
Ökad exploateringsgrad främst avseende studentbostäder jämfört med tidigare. Principskiss 
har tagits fram där 500-800 studentbostäder/gästforskarbostäder, verksamhetslokaler och 
vanliga bostäder är möjligt att exploatera etappvis, både enligt detta och SBK´s förslag.  
SBK vill genomföra ett ”församråd” med berörda i omgivningen. Tidplanen anger att samråd 
ska ske innan årsskiftet. Detta kommer tyvärr att förskjutas någon månad pga internt 
förankringsprocess inom Chalmerssfären inkl studentkåren m fl. Parkeringsfrågan är svårlöst 
med utgångspunkt från nuvarande boendeparkeringar. Trafikkontoret har en utredning med 
förslag till åtgärder för att minska behovet för boendeparkeringar.  
 
Pågående åtgärder i kårhuset  
Energisparprojekt  
Utifrån styrelsebeslut och kalkyl har nu förslaget konkurrensutsatts. Fysisk projektstart inom 
kort. Tidplan hålls.  
*Avfallshantering i kårhuset.  
Under sommaren har vi gemensamt med Chalmersfastigheter träffat representanter för 
Grontmij, en avfallskonsult som är kända för stor kunskap inom detta område. De har nu 
inkommit med offert och kostnaden för uppdraget anser vi är orimligt hög och vi har därför 
vänt oss direkt till Renova för stöd och förslag till åtgärder.  
Renova inkommer med ett åtgärdsförslag under september månad.  
*Ventilation för poolen  
Ventilationsanläggningen till poolen är i sämre skick än vi räknat med. Enligt vår långsiktiga 
underhållsplan ligger utbyte av aggregat 2017. Det finns risk att bytet behöver genomföras 
2015. Utredes innan budgetbeslut 2015.  
*Utförda sommarprojekt  
 Brandskyddsm åln ing - komplettering  
 Måln ing av t rapphus  
 Renovering av gem en sam m a bastun   
 St engolv – omfogning och plattbyte  
 Fasadtvät t  – balustrad m.m.  
 Nyläggn ing gräsm at t a och  plat t sät tn ing t ill odlingslådor  
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CHALMERS STUDENTBOSTÄDER( Joakim Wallin) 
 
EKONOMISK- OCH PERSONALADMINISTRATIV FÖRVALTNING 
 
ALLMÄNT 
 
Ny bolagsorganisation 
En arbetsgrupp inom styrelsen har fått i uppgift att titta på frågan om hur Stiftelsens 
fastigheter bör ägas framöver efter att permutationen beviljats. 
Eftersom uppskov med stämpelskatten inte beviljas vid försäljning inom en koncern om 
moderbolaget är en stiftelse har gruppen kommit fram till nedanstående slutsatser: 
• Befintliga fastigheter bör ligga kvar i Stiftelsen. 
• Nybyggnationer bör ske i nybildade AB. 
• Fastighetsförvärv bör placeras i nybildade AB. 
 
Affärsplan / strategiska mål /vision & affärsidé 
Arbetsgruppen har träffats vid ett flertal tillfällen och gått igenom befintliga mål, 
affärsidé samt vision. Flera nya förslag har arbetats fram och nya formuleringar har 
framarbetats. Förslaget presenteras på styrelsemötet. 
 
Outsourcing av IT 
Chalmers Studentkårs Företagsgrupp har erhållit avtalsförslag från Chalmers ITS 
avseende drift- och support av alla system och användarstöd. Offerten innehöll option för 
Chalmers Studentbostäder när så blir aktuellt. Efter analys av offertinnehållet och 
genomgång med Chalmers Studentkårs Företagsgrupp beslutades att ta in ytterligare 
offerter från minst två andra IT-konsulter. Förfrågan skickades till tre konsulter som 
lämnade offert under sommaren. 
Vi har nu valt att gå vidare med Connect och avser att teckna kontrakt med dem så snart 
som möjligt. Innan vi tecknar avtal skall organisationsförändringen MBL-förhandlas. 
Connect erbjuder att ta över två av de tre anställda vi har idag. För den tredje, vår 
nuvarande IT-chef, kommer Connect att ta hjälp av en outplacement konsult för att hitta 
motsvarande tjänst på annat företag. 
Kostnaden för Chalmers Studentbostäder innebär ingen budgetavvikelse 2014 utan ryms 
inom beslutad budget. På styrelsemötet kommer en uppdaterad kostnadsjämförelse att 
redovisas av vd och den konsult vi haft som stöd i upphandlingsprocessen. 
 
FÖRVALTNING OCH DRIFT 
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Förvaltning, uthyrning och drift 
Från den 3 september övertar Chalmers Studentkårs Restaurang AB lokalen på 
Gibraltargatan 80. Brooklyn Local, drivs som en krog med inriktning på amerikansk 
”junkfood”. Vi gör ingen direkt affär på lokalen utan ser den som en nyttighet för alla våra 
hyresgäster främst på Emilsborg. Samtliga hyresgäster hos Chalmers Studentbostäder 
erhåller ett gästkort med rabatter upp till 20%. 
Under sommaren har vi genomfört ett arbete i lokalen där vi anpassat lokalen till den nya 
verksamheten samt renoverat ventilation, belysning, kök m.m.  
 
Avseende bostadssituationen så: omsätter vi cirka 15 lägenheter per vecka och kötiden 
varierar stort (som vanligt) – absolut minsta kötid för erhållet kontrakt är dryga två år. 
Men vi har också exempel på lägenheter som hyrts ut med en kötid på närmare 6 år. 
Positiv nyhet är att vi publicerat och hyrt ut 77 lägenheter i Landala/Kapellgången med 
inflyttning mitten av september. 
Som ett komplement till våra servicebilar har vi skaffat oss en elektrisk lastcykel vilken 
under sommaren varit transportredskap för vikarierande miljövärd. Med den har hon 
kunnat transportera gräsklippare och övriga verktyg mellan de olika husen. Cykeln 
fungerar även i övrigt som ett komplement för våra transporter. 
Arbetet över sommaren har förflutit relativt bra trots låg bemanningsgrad i vissa perioder. 
Trafikkontorets arbeten vid Chalmersplatsen har varit mycket störande för våra 
hyresgäster på Sångsvanen vilket i mitten av juli föranledde Miljöförvaltningen att lägga 
ett tufft krav på Trafikkontoret, bland annat med avseende på vilka arbetstider som kan 
accepteras. 
Vi agerade genom att justera och täta samtliga fönster mot arbetsplatsen vilket hade en 
god inverkan på ljudnivåerna. I denna vecka har Miljöförvaltningen gjort 
uppföljningsmätningar och även om ljudnivåerna fortfarande är störande så är det inte 
längre någon fara. 
 
Göteborg 2014-09-24 
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Omvärldsbevakning till FuM2 

Chalmers tekniska högskola klättar på QS-ranking 
På den väl ansedda rankinglistan QS World University Ranking har Chalmers i år klättrat 27 
placeringar till en 175e plats. Att vara bland topp 200 i världen spelar stor roll för högskolan då flera 
länder utanför Europa, som har avgiftsskyldiga studenter, har som krav för stipendieutdelning att 
högskolan måste vara inom topp 200 på QS-ranking.  
Chalmers kraftiga ökning består till stor del av högre lärartäthet samt ett förbättrat akademiskt rykte. 
Det skall nämnas att Chalmers ökar på 5 av de 6 parametrarna som QS-ranking grundar sig på. 
Mer info om QS och Chalmers övriga placeringar finns att läsa på: 
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-klattrar-p%C3%A5-QS-rankningen.aspx   

Rektor slutar till sommaren och kandiderar vid Lunds Universitet 
Vid högskolans styrelsemöte i somras meddelade rektor Karin Markides att hon ej kommer att vara till 
förfogande för en ytterligare period som rektor. Kort därefter stod det klart att rektor var en av fyra 
toppkandidater till posten som rektor på Lunds Universitet. Lundshögskolestyrelse valde att 
rekommendera Torbjörn von Schantz till posten vilket klargjorde att Karin Markides alltså ej var 
aktuell för posten. Detta innebär att Chalmers rektor säkerligen kommer att vara kvar på högskolan 
resten av mandatperioden. Markides har även meddelat att hon kommer att jobba starkt för att 
övergångsperioden skall gå så bra som möjligt inför att nästa rektor börjar. Mer info finns att läsa på: 
http://www.chs.chalmers.se/sv/nyheter/markides-kan-bli-rektor-i-lund 

Massive Open Online Courses, MOOC, skall starta på Chalmers 
Efter att Chalmers stiftelse beslutade om att bidra med kapital till startandet av MOOCs på Chalmers 
har det nu under hösten beslutats om att starta två stycken under 2015. Tanken är sedan att två till 
kurser skall starta inom en snar framtid. De två första kurserna som kommer att starta är en om 
Chalmers flaggskeppsprojekt Grafen och en om Sustainability in Everyday life. De två andra kurserna 
är ännu ej beslutade. Mer info om MOOC finns att läsa här: 
http://blog.lib.chalmers.se/category/mooc/  

Bostadssituationen vid läsårsstart 
Det har varit tufft för nyblivna studenter i stora delar av landet att hitta en bostad i samband med 
starten av höstterminen. I enbart tre av 31 studentstäder har ett studentboende kunnat erbjudas inom 
en månad. Göteborg är en av elva rödlistade städer där nya studenter inte kan få en studentlägenhet 
på hela höstterminen. Enligt GFS är vi ungefär 60 000 studenter som får samsas om 9 700 
studentbostäder i Göteborg. Kötiden för att få ett studentrum hos Chalmers studentbostäder eller SGS 
studentbostäder är minst ett år, och än mer krävs för en studentlägenhet. 

Läs mer i SFS Bostadsrapport: http://sfs.se/publikation/sfs-bostadsrapport-2014 

Antalet betalande utomeuropeiska studenter ökar 
Sedan 2011 måste inresande studenter från länder utanför EU betala för sin utbildning på Chalmers. 
Antalet sådana betalande studenter är i år 220 st., vilket är en ökning med 57 % jämfört med förra 
året. Ökningen förklaras delvis av ett ökande antal stipendier som delas ut för att finansiera dessa 
studenters studieavgift. Av årets 220 är 142 studenters avgift helt eller delvis finansierad av 
stipendier. Även ett utökat arbete med internationell rekrytering tros ha bidragit till det ökande 
antalet inresande studenter. I Chalmers strävan efter utbildning i världsklass ses studenter från andra 

http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-klattrar-p%C3%A5-QS-rankningen.aspx
http://www.chs.chalmers.se/sv/nyheter/markides-kan-bli-rektor-i-lund
http://blog.lib.chalmers.se/category/mooc/
http://sfs.se/publikation/sfs-bostadsrapport-2014
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länder som en viktig bidragande faktor. Läs mer i nyheten på Chalmers hemsida: 
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/-Kraftig-%C3%B6kning-av-antalet-betalande-
studenter.aspx  

Chalmers Innovation och Encubator i topp bland världens inkubatorer enligt 

University Business Incubators, UBI 
UBIs granskning av universitetskopplade inkubatorer, organisationer som främjar nystartade företags 
tillväxt och lönsamhet, grundar sig bland annat i förmågan att skapa jobb, hur företagen utvecklas 
efter inkubatorn och själva inkubatorns egna ekonomiska framgångar. Stiftelsen Chalmers 
Innovation, som hamnar på plats 7 i världen, identifierar, utvecklar och står som finansieringsbas för 
teknikföretag med behov av tillväxt. I dagsläget är Chalmers Innovation delägare i cirka 40 företag 
med ett gemensamt värde på ungefär 1 miljard kronor. Under årens lopp har inkubatorn utvärderat 
2 700 idéer, genomfört 200 projekt och bidragit till starten av 130 företag. 

Encubator är Chalmers inkubator, som hamnar på topp 8 i världen, inom entreprenörskap där 
affärsidéer förverkligas tillsammans med Chalmers Entreprenörskola, som Encubator även har 
grundat. I övrigt har Encubator även startat över 50 bolag. 

Mer information om Chalmers Innovation och Encubator finns på: 
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-Innovation-utnamnd-till-varldens-sjunde-basta-
foretagsinkubator.aspx 

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/encubator-i-topp-bland-varldens-
inkubatorer.aspx 

 

http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/-Kraftig-%C3%B6kning-av-antalet-betalande-studenter.aspx
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http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-Innovation-utnamnd-till-varldens-sjunde-basta-foretagsinkubator.aspx
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-Innovation-utnamnd-till-varldens-sjunde-basta-foretagsinkubator.aspx
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/encubator-i-topp-bland-varldens-inkubatorer.aspx
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/encubator-i-topp-bland-varldens-inkubatorer.aspx
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Interpellation angående alumnifrågor 
Bakgrund 
Kåren har i dagsläget ingen tydlig struktur kring hur vi arbetar med alumnifrågor. För att utreda detta 
finns en verksamhetsplanspunkt som syftar till en utredning av kårens organisation inom 
alumnifrågor. Som det ser ut idag har kåren väldigt liten verksamhet inom området, och för att veta 
om och i så fall vad som ska läggas fokus på behöver vi fullmäktiges åsikter i frågan. Detta är 
nödvändigt för att få mer klarhet i arbetsuppgifter, då alumnifrågor i dagsläget ligger hos 
arbetsmarknadsenhetens ordförande men utan klara direktiv. Ifall fullmäktige anser att kåren bör 
arbeta med alumnifrågor kommer arbetet tas vidare, annars kommer punkten läggas ned och arbete 
inom andra områden kommer undersökas. Fokus kommer då ligga på att ta fram en handlingsplan för 
hur kåren ska arbeta inom de alumnifrågor som är av intresse för kåren. 

På Chalmers överlag är det främst Chalmersska ingenjörsföreningen (CING) som sysslar med 
alumnikontakt och event för dessa. De är även behjälpliga när organ inom kåren behöver kontakt med 
alumner. 

 

Det som finns idag från kårens sida är: 

Chalmeristmiddagar 
Dessa samordnas dock inte utan respektive sektion får i dagsläget dra hela arbetet när det gäller 
planering och genomförande. Det finns ekonomisk stöttning från högskolan att få för dessa middagar, 
som delas mellan de sektioner som anordnar dem. Det har tidigare funnits en samordnare från kårens 
sida som representant i en styrgrupp till dessa middagar. Denna representant finns dock inte längre 
utan sektionerna anordnar middagarna i princip själva, med ekonomiskt stöd från Chalmers. 

CHARMalumn 
En nätverksmässa som genomförs av CHARMk i samarbete med högskolan och Chalmersska 
ingenjörsföreningen (CING). Mässan infaller dagen före CHARM. Till denna får företag ställa ut för att 
nätverka och mingla med alumner från Chalmers. 

Alumniarbete på sektionerna 
Vissa sektioner har alumniansvariga i sin styrelse eller arbetsmarknadsgrupp. Dessa har inget direkt 
stöd från kåren, dock finns detta indirekt genom mentorskapsforum, där flertalet använder sig av 
alumner för att använda till sina mentorskapsprogram.  
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Interpellation: Bör kåren arbeta med 
alumnifrågor? 
Då verksamheten inom området i dagsläget är ostrukturerad, behövs en diskussion om vi inom kåren ska 
arbeta med alumnifrågor, och i så fall hur. 

Alternativ 

Nej 
Kårledningen, i första hand genom Arbetsmarknadsenhetens ordförande, lägger vid ett sådant beslut 
ner frågan om alumnifrågor. Fokus kommer då att rikta sig på att finna andra områden att arbeta 
inom. 

Fortsättning som i dagsläget 
Kårledningen fortsätter arbeta som idag inom området, med stöd till middagsansvariga angående 
Chalmeristmiddagar (utan att sitta i styrgruppen) samt anordnande av mentorskapsforum. 
Kårledningen kommer även vara behjälplig i övrigt alumniarbete på sektionerna genom att vid 
förfrågan från dessa ge den support som behövs för respektive ärende. 

Ökat arbete inom alumniområdet 
Ökat arbete inom alumnifrågor skulle bland annat kunna innebära ökad verksamhet med: 

• Samordning av Chalmeristmiddagar 
o Ökat stöd till sektionerna och försök till samarbete med högskolan 

• Stöd till sektionsverksamheten 
o Support gällande alumnifrågor på sektionerna, exempelvis mentorskap eller 

alumnikvällar 
• Mer arbete med att utveckla och hitta stödmedlemmar 
• Övriga punkter som kan dyka upp under arbetets gång 
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Vad är prioriterat inom alumnifrågor? 
Denna del av interpellationen kommer rent praktiskt gå till så att stora affischer (A2) kommer skrivas ut så 
det finns gott om utrymme för lagom stor text och så att Fum kan kommentera. Detta kommer Fum få göra 
genom att skriva på post-its. Första frågan innebär att de kommer få rangordna olika alumniverksamheter 
genom att skriva 1-5 på varje aktivitet. Andra frågan är helt öppen där man antingen får skriva på post-its 
eller direkt på planschen. 

 

Vilket/vilka av följande aktiviteter anser du att kåren 
bör arbeta med när det handlar om alumner? 
Prioritera mellan 1-5, där 1 är högst prioriterat och 5 lägst prioriterat. 

• Stöttning till sektionerna i sin alumniverksamhet 
• Samordning av chalmeristmiddagarna 
• Anordna CHARMalumn 
• Anordna andra, kontaktskapande aktiviteter mellan alumner och nuvarande studenter 
• Aktivt arbeta för att dra in pengar till kåren genom stödmedlemskap 

 

Egna tankar kring alumnifrågor 

Är det någon alumniaktivitet som saknas? 

Övriga tankar 



 PROPOSITION 
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Proposition 10: Kallande av 

Hedersmedlem  

Bakgrund 
Enligt stadgan kan hedersmedlemmarkallas som enligt § 2:5: ” … synnerligen främjat kårens intressen 
och strävanden.” Förslag på hedersmedlem ska lämnas till Kårstyrelsen där minst 25 medlemmar 
skrivit under. Kårstyrelsen ska sedan anmäla ärendet som ett meddelande under ett Fullmäktigemöte 
och därefter kalla hedersmedlem till kommande Fullmäktigemöte. Beslut om hedersmedlem måste tas 
med två tredjedels majoritet. Den kallade hedersmedlemmen ska därefter godkänna kallelsen och blir 
då hedersmedlem.  

Kårstyrelsen har fått in ett förslag samt namnlista från Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnads 
ordförande på 32 underskrifter från kårmedlemmar för vaktmästaren vid institutionen för arkitektur 
Lennart ”A-vaktis” Rönnqvist.  

Lennart har spenderat hela sitt yrkesverksammaliv som vaktmästare på Chalmers tekniska högskola 
där han har följt sin fars fotspår, som även han var vaktmästare på högskolan. Sina första år på 
Chalmers spenderade Lennart i vaktmästarbostaden där han bodde med sin familj.  

Under Lennarts tid som vaktmästare har hjälpsamhet och ett glatt humör genomsyrat hela arbetet. 
Det har i sin tur byggt upp en vänskapskrets som sträcker sig genom generationer av studenter och 
lärare. I dagsläget står dörren alltid öppen till vaktmästeriet där värme, gemenskap och 
kaffedrickande åtnjuts av bland annat studenter, anställda och de som bara har vägarna förbi. 

Sedan tidigare har även Lennart blivit hedersmedlem vid Teknologsektionen Väg- och Vattenbyggnad 
samt Arkitekturstuderandesektionen för sitt långa engagemang och den hjälpsamhet han berikat 
sektionerna med. 

Oavsett om det rör sig om en enskild student, CHARM, en robotmässa eller vilken person som helst 
finns hjälpen och stödet alltid nära. Det är med detta bidrag till alla medmänniskor genom 
generationer av generationer som Lennart visat prov på hur en enskild person kan påverka så många 
andra. 

Förslag till beslut 
Processen för att kalla en hedersmedlem har följts enligt stadgan. Till Kårstyrelsemöte 3 inkom en 
namnlista med namnunderskrifter och Kårstyrelsen tog upp ärendet som ett meddelande på 
Fullmäktigemöte 1. 

Kårstyrelsen yrkar på att Lennart Rönnqvist kallas till hedersmedlem i Chalmers Studentkår.  
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Yrkande  
Med ovanstående som bakgrund yrkar Kårstyrelsen  

att fullmäktige kallar Lennart Rönnqvist till hedersmedlem för Chalmers Studentkår 

 

 

Kårstyrelsen genom 

 

Philip Radtke 

Kårordförande 2014/2015 
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Avsägelse 
Jag avsäger mig härmed min chefredaktörspost inom Chalmers Studentkår inför verksamhetsåret 14/15. Under 

hela mitt engagemang har jag alltid försökt följa principen den tiden jag lägger ned alltid vägs upp av det jag får 

ut. Jag upplever inte längre att denna princip följs och jag skulle därmed vilja avgå. Det kan synas abrupt, men 

jag har ändå varit med i denna kommitté i snart två år och det är dags att gå vidare. Både svårighetsgraden på 

tredje årskursen här på Chalmers och tiden för parallellstudierna på Handelshögskolan översteg mina beräkning-

ar. 

 

Jag valdes in av era företrädare baserat på fyra mål. Ordning och reda på ekonomin, förbättrad personalomsätt-

ning, översyn av IT-lösningar och framför allt en kvalitet värd denna studentkår. I ett Tidningssverige där de 

flesta pratar om att skära ned går nu Tofsen med överskott och ser stigande läsarsiffror. En ny hemsida har lanse-

rats vilket kommer underlätta framtida rekrytering och annonsering. Den nya rekryteringskampanjen ger resultat 

och det skulle väldigt mycket till för att misslyckas härifrån. Därmed kan jag rikta om mina insatser på annat. Jag 

önskar hela FuM, KL och stabben en glad fortsättning på respektive uppdrag så ses vi förmodligen på campus. 

 

 

Göteborg, 2014-09-24 

 

 

___________________________________________ 

 

Mattias Patricks 
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