KALLELSE
2015-07-16
VO

Kallelse KS01
Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte.
Plats: Emilia
Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 – 12:00

Föredragningslista
Inledande formalia
1. Mötets öppnande
2. Preliminärer
a.

Mötets behörighet

b.

Val av mötessekreterare och justeringsperson

c.

Godkännande av föredragningslistan

d.

Adjungeringar

Justerare: Johanna Enderstein

3. Uppföljning av beslut

Rapporter

4. Ekonomiska rapporter (föreligger ej)
5. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A)
6. Reserapporter (Almedalen 2015)

7. Övriga rapporter (föreligger ej)

Organisation

8. BU: Ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt basårs kommitté
9. Fastställande av verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2014/2015
a. Svea Skivgarde
10. Val av representation
a. Chalmersspexet Vera 15/16:
i.

Ledamöter utan inbördes ordning:

Agnes Nerelius, a11
Fredrik Burhöi Bengtsson, it14

b. Chalmers Pyrotekniska kommitté (Pyrot)
i.

Ledamöter utan inbördes ordning:

Niklas Midefelt, e14
Elin Eriksson, a14
Daniel Poposki
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Politik

11. FuM
12. Nationell politik
a. Remissanmodanden
b. Remissvar (föreligger ej)

13. SFS
14. GFS

Samarbeten
15. Reftec

Fastställande av Per Capsulam
Avslutande formalia
16. Meddelanden

a. Kommande födelsedagar
i. 23/7: Peter Alehammar, VO77/78/79, Kårens direktör, 62 år

VO

ii. 1/8: Viktor Andersson, KO08/09, 30 år

KO

iii. 7/8: Frida Claesson, VO12/13, 29 år

VO

b. Övriga
17. Föregående mötesprotokoll
18. Övriga frågor
19. Nästa möte

KS02 den 11 augusti klockan 09:00

20. Månadens viktigaste händelser
21. Rykten, skvaller och dementier
22. Mötets avslutande
På uppdrag av styrelsens ordförande,
Johan Bondesson
Vice kårordförande
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År

När

§

06/07 FuM 5

185

07/08 FuM 2

66

09/10 FuM 4

121

09/10 FuM 4

121

09/10 FuM 4

121

09/10 FuM 4

121

09/10 FuM 8

254

10/11 FuM 1
12/13 FuM7
12/13 FuM8
13/14
13/14

Ägare

Ansvarig DeadlinStatus

FuM-ledamöter på ett lätttillgängligt sätt ges tillgång till FuM-relaterande dokuemnt, såväl arkiverade som
aktuella.
ett brev skickas till Liseberg med förslaget att skylten vid Liseberg C med avstånd till andra stationer också ska
inkludera avståndet till Chalmers C
ChS kvarstår som medlem i GFS, men aktivt arbetar för en förändring av GFS organisation.

FuM

Talman

pågår

KS

KO

pågår

KS

SO

pågår

Kårstyrelsen får i uppgift att bevaka förändringsarbetet och återkomma om förändringar sker.

KS

SO

pågår

ChS skall verka för att GFS bör arbeta efter en modell där medlemsavgiften består av en fast och likvärdig avgift
per kår.
ChS skall verka för att GFS på sikt bör arbeta för att sänka arvoderingsgraden ytterligare

KS

SO

KS

SO

KS

VO

ge kårstyrelsen i uppdrag att fastställa instruktioner för
Kårtidningen Tofsen och i framtagande beakta
att möjligheten undersöks till att slå samman medlems- och funktionärsregistret till ett gemensamt register
§198
till FuM 1.

Pågår i samband med de övriga instruktionerna.

KS

pågår
struken

§237

medlemskapet i GFS utreds igen under 2014/2015.
Utredningen av konsekvenser av ett eventuellt utträde ur GFS presenteras på Fullmäktigemöte 1 under
verksamhetsåret 2014/2015
kårstyrelsen åläggs att till FuM6 14/15 lyfta en proposition angående eventuellt utredande av kårstyrelse skild
§150
från kårledningen.

14/15 FuM1

§25

14/15 FuM1

§45

14/15 FuM3

§95

14/15 FuM3

§95

14/15 FuM3

§95

14/15 FuM3

§96

14/15 FuM4

avklarat
KS
KS

avklarat

tillsätta en arbetsgrupp på 5-10 personer med ansvar att ta fram förslag på strategi för kåren som helhet
Företagsgruppen får i uppdrag att genomföra projektet Servicebutik i Emils kårhus enligt beskrivningen i
bakgrunden.

KS
FuM

Pågår
Pågår

instifta en arbetsgrupp för översyn av Åsiktsprogrammet som uppdras att avlägga rapport till FUM3 där den
beskriver hur processen har gått dittills samt hur den kommer att fortsätta fram tills processen är slutförd och
föreslår relevanta ändringar i Åsiktsprogrammet inför FUM5.
projektet gällande utveckling av Härrydaområdet fortsätter enligt ovanstående beskrivning.
att upp till 10 000 000 kronor avsätts från byggnadsfonden för att genomförande av projektet.

FuM

FuM

Pågår

inrätta en styrgrupp med ansvar för att projektet genomförs inom nämnda villkor och ekonomiska ramar samt
att rapportera till fullmäktige.
Studentrepresentanterna från den tidigare styrgruppen väljs om till den nya styrgruppen.
ge Kårstyrelsen i uppdrag att tillsätta övriga ledamöter i styrgruppen.
Emils Kårhus AB äger de ny- och ombyggda husen på Chalmers Studentkårs mark i Härryda.
Chalmers Studentkår arrenderar marken husen står på till Emils Kårhus AB för en summa överenskommen
mellan Kårstyrelsen och Emils Kårhus AB.
bilda en temporär referensgrupp till Valberedningen inför och under rekryteringsprocessen av Kårledningen
15/16. välja in upp till 5 tidigare kårledningsledamöter till referensgrupen under fullmäktigemöte 4
verksamhetsåret 14/15

KS

avklarat

KS

avklarat

FuM

avklarat

FuM

avklarat

KS

Pågår

KS
ålägga kårstyrelsen att se över kårledningens arbetsuppgifter
och prioriteringar för att skapa en hållbar arbetsbelastning
tillsammans med staben. Översynen skall påbörjas vid årsskiftet
och rapporteras löpande till fullmäktige.

Pågår

FuM5

Avklarat

fastställa tillägg och ändringar i stadga och reglemente enligt Bilaga 1. (Tofsen)
125
ålägga Kårstyrelsen att med hjälp av arbetsgruppen ta fram nya instruktioner till Kårtidningen Tofsen.
126
ålägga Kårstyrelsen att se över Kårledningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar
arbetsbelastning tillsammans med staben. Om arbetet rapporteras löpande till fullmäktige i Kårstyrelsens
rapporter tills dess att en hållbar arbetsbelastning har uppnåtts.

14/15 FuM4

14/15 FuM4

Kommentar

Chalmers Studentkår saknar förtroende för NN som Jämställdhetssamordnare vid Chalmers tekniska högskola

33

13/14 FuM7

14/15 FuM4

Beslut

126

ålägga arbetsgruppen för strategi för kåren som helhet att rapportera till Fullmäktige möten nummer 6 och 2
till dess att arbetet är avslutat.

FuM

Pågår

avklarat

KO 10/11
blivit lovad av

14/15
14/15
14/15
14/15
14/15

FuM5

141

FuM5

141

FuM5

143

FuM5

155

FuM5

157

FuM5

158

sälja för 2500 kr alternativt överlåta genom gåva hela Chalmers Studentkårs fastighet i Härrydaområdet
(Skårtorp 1:116) till ett blivande bolag i Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB med uppdrag att förvalta
och driva kårens fritidsområde i Härryda.
göra aktieägartillskott till Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB om maximalt 18 miljoner
kronor för projektet Kårhus på Landet.

avklarat

pågår
avklarat

fastställa ändringar i stadga enligt Förslag till beslut. (Tofsens inval)
arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på strategi för kårens verksamhet inom
engagemang och personlig utveckling senast till fullmäktigemöte 7.
arbetsgruppen för anpassning av likabehandlingspolicy kommer med förslag på ny
likabehandlingspolicy senast fullmäktigemöte 7

avklarat
avklarat
KS

pågår

FuM

avklarat

att tillsätta en arbetsgrupp om maximalt 5 personer med uppdrag att ta fram förslag på ägardirektiv till och
organisation för det nystartade bolaget med uppdrag att driva och förvalta kårens fastighet i Härryda.
att ålägga arbetsgruppen att lägga fram förslag till beslut om nya ägardirektiv senast på fullmäktigemöte 8.
att ålägga arbetsgruppen att fram förslag på organisation för det nya bolaget senast på fullmäktigemöte 8.

FuM

avklarat

kårstyrelsen skall åläggas att ta upp en proposition om utredning om kårledning skild från kårstyrelsen vid FuM1 2020/2021.

KS

14/15 FuM8

att Chalmers Studentkår skall sträva efter att bli kontantfri förutsatt att problematiken med betalning från de
internationella studenterna löses.
att Under verksamhetsåret 15/16 utvärdera den kontantfria verksamheten.
att möjliggöra för kårens centrala verksamhet att bli helt kontantfri genom att investera maximalt 110 000kr i,
och ta löpande kostnader för, ett kassasystem för kår- och kontokort.

KS

14/15 FuM8

ålägga kårstyrelsen att ta fram riktlinjer och tydliga kommunikationsvägar i samarbetet mellan
Emilias Kårhus AB och Chalmers Studentkår

KS

14/15
14/15

medlemskapet i Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) utreds av kårstyrelsen under verksamhetsåret 15/16
FuM5

159
Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga.
188

FuM6
14/15
14/15

FuM7

pågår
pågår

År

När

§

Ärende

Beslut

13/14

KS01

§16

13/14

KS10

13/14

KS10

13/14

KS10

13/14

KS10

13/14

KS10

13/14

KS11

§363

13/14

KS13

§428

13/14

KS14

§472

13/14

KS14

§472

Teknologsektio att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612, 09) om 3269,60 SEK för teknologsektionsäskningen
nsäskningar
Uppstartskväll för mentorskapsprogrammet 2013 .
ordlistan uppdateras en gång per år genom tillägg av nya ord i ordlistan, senast under verksamhetsårets sista
kårstyrelsemöte
de satsningar som Chalmers Studentkår ska göras fastställs enligt bilaga 1 i rapporten och innefattar att 1) ta
fram tydligt syfte och budskap med företagsgruppen, 2) omarbeta avsnittet på hemsidan, 3) ta fram utökat
presentationsmaterial rörande ABChSFG samt 4) tydlig framställning av medlemsservice i ersättningen av Den
Lilla gröna.
bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 3150kr + 240kr/deltagare för maximalt 30
deltagare för internt mentorskapsprogram från Teknologsektionen Industriell ekonomi.
bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 80 SEK per sektionsmedlem för maximalt 100
personer för deltagande under kandidatmiddag, från Teknologsektionen Informationsteknik
bevilja en äskning om 40 SEK per kårmedlem för maximalt 30 personer för deltagande under eventet för
Working Abroad, Students Share their Experiences .
studentrepresentation inom högskolan årligen klubbas senast kårstyrelsemötet innan inval av representanter
för nästkommande verksamhetsår och att detta förtecknas i Kårstyrelsens årscykel
ålägga valberedningen att till Drivhuset Göteborg styrelse, från och med årsstämman våren 2015, rekrytera en
teknolog på mandat om två år.
en utredning för att ta fram åtgärder för att placera ut funktionerna som presenteras i bilaga 1 i kårhuset
genomförs innan utgången av 2014.
en Handlingsplan för Kårhuset fastställs av Kårstyrelsen innan utgången av 2014.

13/14

KS14

§479

Kårstyrelsen har uppdraget att löpande uppdatera styrdokumentsregistret.

13/14

KS14

§479

Kårstyrelsen ansvarar för att gå igenom kommittéernas instruktioner innan Kårstyrelsemöte 10 14/15

KS10 14/15

Avklarat

13/14

KS14

§479

CHARMs Handlingsplan antagen 10/11 ersätts av förtydligade instruktioner eller en övergripande strategi.

KS14 14/15

Pågår

13/14

KS14

§479

KS14 14/15

Pågår

13/14

KS14

§479

14/15

KS01

§542

Kårstyrelsen ansvarar för att se över Strategi för EDK och återkomma med beslut om strategin under
verksamhetsåret 2014/2015.
Mottagningskommittén (MK) varje år ska rapportera till Kårstyrelsen efter genomförd och utvärderad
mottagning.
bordlägga ansökan om kårföreningsstatus från Gothenburg Debate Society at Chalmers Student Union

14/15

KS02

KS10 14/15

14/15

KS04

14/15

KS05

inrätta en arbetsgrupp på 3 personer för att se över kårkommittéernas instruktioner och lägga förslag på nya
instruktioner senast till Kårstyrelsemöte 10.
beviljar en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 5 000 kr. Detta för att delvis täcka kostnaden för
kårmedlemmarnas värderingstest från ValuesOnline som används som underlag på World Values Day.
bevilja ett uttag på maximalt 315 777 kr från Follinfonden

14/15

KS07

fastställa riktlinjerna för äskning för att underlätta arrangemang på campus Lindholmen enligt bilaga med
inkomna yrkanden.

Kommentar

Ansvarig

Deadline

Behandlat
Struken
Pågår
Pågår

Struken
Struken
Struken
Pågår
Våren 2015

Pågår

KS07 14/15

Pågår

KS07 14/15

Pågår
Pågår

Pågår
Pågår
Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat

14/15

KS07

14/15

KS07

14/15

KS07

14/15

KS08

14/15

KS08

14/15

fortsatt möjlighet till äskning utvärderas tillsammans med var pengarna till äskningen i framtiden skall tas av
Husansvarig och Vice kårordförande i samband med att budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 läggs.
tillsätta en arbetsgrupp med maximalt 4 personer som ges i uppdrag att ta fram och/eller tydliggöra ekonomiska
riktlinjer för respresentations- och personalkostander för beslut senast under Kårstyrelsemöte 12.
fastställa bifogad Samordningsplan för likabehandling 2014/2015 med föreslagna ändringar.

KS12 14/15

Avklarat

KS12 14/15

Pågår
Avklarat
Avklarat

KS08

anta Avancez Makerspace – Chalmers Studentkårs Makerspaceförening som kårförening inom Chalmers
Studentkår.
ålägga CIK att lägga förlag på att starta en kårförening som fungerar med medlemskap i Svenska Akademiska
Idrottsförbundet innan verksamhetsårets slut.
göra avstick från budget med 950 kronor för att lägga på rollups till FuM

14/15

KS08

göra avstick från budget med 1900 kronor för att lägga på rollups till valberedningen.

Avklarat

14/15

KS08

göra avstick från budget med 2400 kronor för att lägga på tröjor till valberedningen.

Avklarat

14/15

KS08

beviljaa en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 30 000 kr för PhD satisfaction.

Pågår

14/15

KS08

beviljaa en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 9400 kr för Sektionens vecka.

Avklarat

14/15

KS09

787

att beviljar en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 15 000 kr för I-Academy.

Avklarat

14/15

KS09

788

beviljar en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 9 000 kr för Kommittédagen.

Avklarat

14/15

KS10

godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap.

Avklarat

14/15

KS10

godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs The Zeitgeist Movement.

Avklarat

14/15

KS10

avslå äskningen för kontantfria basen.

avklarad

14/15

KS10

Avklarat

14/15

KS11

14/15

KS11

14/15

KS11

bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 5000 kr för samarbetsdag för
sektionens aktiva.
att stryka punkt 2.2 ur CIKs instruktioner.
att stryk på sektionerna ur punkt 4.2.3 till och stryk punkt 4.2.4 ur CIRCs diskussioner.
att fastställa nya instruktioner med ovanstående ändringar för CBK, CCC, Chalmersspexet Bob, Chalmersspexet
Vera, CHARMk, CIK, CIRC, FestU, GasqueK, G.U.D., IAESTE, JämK, LoB, Marskalksämbetet, MK, PU, Pyrot och
Svea med beslutade ändringar.
att bordlägga beslut om nya instruktioner för CFFC och Tofsen
att godkänna att ett uttag ur Gasquefonden på upp till 15 600 kr görs för återinvestering i Gasquen i form av 2
nya värmeskåp.
att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för RANG.

14/15

KS11

Pågår

14/15

KS12

att stadgan för Chalmers Kristna Grupp måste förändras i enighet med Chalmers Studentkårs styrdokument
innan verksamhetsårets slut för att få fortsätta vara en kårförening.
att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 23 400 kr för Sektionsaktivas dag.

Avklarat
Avklarat

Pågår

Pågår
Pågår

Avklarat

14/15

KS12

att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 9750 kr för iGEM.

Pågår

14/15

KS12

Pågår

14/15

KS12

14/15

KS12

14/15

KS13

att instifta en tillfällig kommitté vid namn Kårhuskommittén med uppdrag att värna om Chalmers kårhus och
åligganden enligt bilaga.
att godkänna ett uttag på 91095 SEK görs från gasquefonden för att finansiera inköp av högtalare och
delningsfilter enligt ovan.
att bevilja G.U.D (Grand Unified Debuggers) ett uttag ur fonden Kollekten på maximalt 22 000 kr för att köpa in
utrustning till Projektrummet i kårhusets källare.
att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 25 000 kr för Välkomstkalas.

14/15

KS13

att avslå teknologsektionsäskning försammanhållningsdag för sektionsaktiva.

Avklarat

14/15

KS13

att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 4298 kr för Övningssektionsmöte.

Pågår

14/15

KS14

Pågår

14/15

KS14

14/15

KS14

tillsätta en arbetsgrupp om minst 3 och max 7 personer med uppdrag att ta fram riktlinjer för kårens
miljöarbete under verksamhetsår 15/16, arbetsgruppen skall rapportera löpande till kårstyrelsen.
tillåta Ljud- och bildgruppen (LoB) att införskaffa ett nytt mixerbord och kringutrustning för maximalt 120 000
kr exkl. moms med medel från 14/15-års resultat.
bifalla samordningsplanen for en sund alkoholkultur i sin helhet.

14/15

KS14

bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 7 000 kr för projektet

14/15

KS14

14/15

KS14

bevilja teknologsektionsäskning för K-sektionens 150- årsjubileum från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om I samband med utvärdering
maximalt 7 000 kr för projektet.
krävs ett tydliggörande
bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,07) om maximalt 12588 kr för transport.

Pågår
Pågår
Pågår

Pågår
Pågår
World Values Initiative

Pågår
Pågår
Avklarat
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Rapport till KS01 från Presidiet
Utfört kalendarium
27

Juni

Överlämning

1

Juli

Kårledningen 15/16 tillträder sina poster

1

Juli

VO träffar SEB tillsammans med AO

28 -2

Juni-Juli

KO, UO och SO representerar studentkåren på Almedalsveckan

3

Juli

Hela Kårledningen besöker William Chalmers grav på hans dödsdag

9

Juli

Jönköpings Studentkår besöker Chalmers Studentkår och KO, UO, SO

Reflektioner
KO
Efter en månads överlämning är det skönt att komma igång med eget arbete. Almedalsveckan gav mig
en väldigt bra övergång från överlämning till arbete och gjorde mig mer redo att sätta igång. Mycket
saker tar tid nu i början och jag och VO behöver mycket tid att diskutera nu. Vi är dock väldigt
medvetna om att vi inte har det sen men lär oss för varje dag hur vi blir mer effektiva.

Skapat: 2015-07-08
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - P.docx

Gruppen har inte träffats så mycket i helgrupp så det ska bli kul att få göra det mer framåt. Det är en
positiv stämning i gruppen av att få börja arbeta samtidigt som att det känns lite läskigt.

VO
Arbetet har dragit igång med full fart från första dagen. Många lärdomar har redan dragits och trots
branta inlärningskurvor känns det som att saker och ting sakta faller på plats. Yttre faktorer såsom
personer som är på semester har satt lite käppar i hjulen, men satt problemlösningsförmågan på prov,
vilket jag sannolikt kommer ha nytta av under hela året.
Mycket av tiden har gått åt till att planera diverse projekt och arbetet med verksamhetsplanen har satt
igång, vilket jag tycker är spännande. Under den gångna veckan har dessutom presidiet haft sin första
riktiga chans att ses och planera, vilket var lika efterlängtat som behövligt.

Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB
Inget att rapportera.

Emils Kårhus AB (EKAB) & Emilias Kårhus AB (EmKAB)

1 av 4
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Inget nytt att rapportera.

Ekonomi och kassörer
Det har varit högt tempo på ekonomiavdelningen under den gångna perioden, mest för att hinna klart
med föregående månads och års räkenskaper innan semestern. Det har varit en del problem med våra
bankkonton, och detta är ett arbete som fortsätter framöver.

Fullmäktige
Arbetet med kommande fullmäktigeår har satt igång och VO har haft ett par möten med Talman.
Såväl datum för sammanträden som upplägg och ambitioner för höstens kick-off har diskuterats.

Sektioner
Som en del av det verksamhetsstöd kåren centralt erbjuder sektionerna finns det sektionskontakter.
Under den gångna perioden har dessa kontakter delats ut inom gruppen. Information har blandats
med diskussioner kring rollen, allt för att stödet ska vara så givande och genomtänkt som möjligt för
sektionsstyrelserna.

Utskott och forum
Sektionsekonomiforum (sEF)
Inget nytt att rapportera.

Kommittéekonomiforum (kEF)
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Inget nytt att rapportera.

Kommittéordförandeträffar (KoT)
Arbetet har initierats mellan VO och vSO och förbättringsmöjligheter och svårigheter har diskuterats.
Planeringen är med andra ord i ett tidigt stadium.

Kårledningsutskottet (KU)
Planering och datum för kårledningsutskotten kommer ske kommande vecka.

Interna projekt
Planering verksamhetsplan
Efter att kårledningen önskat vilka punkter i verksamhetsplanen de vill arbeta med delade presidiet ut
punkterna. Ledamöterna har gjort en grovplanering för att presidiet ska kunna ge feedback tidigt i
planeringen av punkterna.

Arbete för en bättre situation för Kårledningen
Under föregående verksamhetsår togs en handlingsplan med syfte att skapa en bättre arbetssituation
för Kårledningen fram. I rapporteringen till kårstyrelsemöte 14 nämns det att en slutgiltig version av
denna kommer lyftas för fastställande till kårstyrelsemöte 1 detta verksamhetsår. Handlingsplanen
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har diskuterats internt, men den behöver redas ut mer och kanske förändras innan den kan antas och
implementeras.

Servicebutik
Uppbyggnaden i servicebutiken i kårhuset på Johanneberg är i full gång och ombyggnationen planeras
vara klart så butiken kan öppnas dagen innan mottagningen.

Högskolan
Administration och Service
Ingen nytt att rapportera.

Campusfrågor
Kårordförande har under året suttit i styrgruppen för Campusutveckling som studentrepresentant. I
samråd med avgående Kårordförande bestämdes det att ordförande för Sociala enheten tar över det
ansvaret kommande år.

Högskoleledning
I juni höll Högskolan styrelsemöte och strategidag. Under strategidagen deltog styrelsen och rektorns
ledningsgrupp. Medverkande var även Chalmers nya rektor Stefan Bengtsson. Temat för dagen var
utbildning efter önskemål från studentkårens representanter. Många idéer och tankar lyftes och
studentledamötena ser fram emot det fortsatta arbetet med de frågor som diskuterades.
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Högskolan har tagit sommaruppehåll i många delar av verksamheten. Delar av ledningsgruppen fanns
med i Almedalen tillsammans med Stiftelsens VD Stefan Johnsson.
Kårordförande och vicerektor för grundutbildningen har intervjuats av högskolans
kommunikationsavdelning till en artikel som kommer publiceras på högskolans hemsida i samband
med antagningen.

Projekt med högskolan
Inget nytt att rapportera.

Externt
Samarbeten
RefTec
Under överlämningen i juni bestämde KORK och VORK datum för kommande års träffar och skrev en
verksamhetsplan. Första träffen kommer vara gemensam för grupperna och innehålla diskussioner
om ledarskap och ramavtal. Träffen är planerad i september båda grupperna kommer sedan ha
ytterligare tre träffar och överlämning.
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Externa projekt

Kommande kalendarium
16-18

Juli

KL på kickoff

21

Juli

Kårstyrelsemöte 1

27-31

Juli

VO ledig

3-7

Augusti

KO ledig

11

Augusti

Kårstyrelsemöte 2

14

Augusti

KO på strategimöte med Chalmers Fastigheter

15

Augusti

Kommittéutbildning/kickoff

17

Augusti

KO på ledningsgruppens första möte efter sommaruppehåll

18

Augusti

Mottagningens första dag

20

Augusti

VO & HA på styrgruppsmöte för Kårhus på landet-projektet
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Frågor på rapporten ställs till,

Veronika Aspvall

Johan Bondesson

Kårordförande

Vice kårordförande

ko@chalmerssstudentkar.se

vo@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS01 från
Husansvarig
Utfört kalendarium
2

juni

Byggmöte för byggnation av servicebutik

10

juni

Polen stängd för renovering

16

juni

Byggmöte för byggnation av servicebutik

22-24

juni

RefTeC Överlämning

30

juni

Byggmöte för byggnation av servicebutik

30

juni

Sista arbetsdagen för HA 14/15

1

juli

Första arbetsdagen HA 15/16

16-18

juli

Teambuildig KL 15/16
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Reflektioner
Husansvarig
Nu är överlämningen över och jag har tagit del av väldigt mycket information och försöker komma
ihåg allt vilket inte alltid är så lätt. Jag känner dock att jag har koll på det viktiga även om det kan vara
svårt att fatta beslut där man inte har all nödvändig information. Jag känner att jag har ett bra stöd av
tidigare Husansvarig som kan ge input vilket gör beslutsfattandet enklare. Nu efter en vecka så börjar
jag komma in i kontoret och jag vet nu vart jag har alla mina saker vilket gör de lättare att arbeta. Nu
efter den första veckan kan jag inte säga annat än att så här länge bara är kul och att jag ser fram emot
detta året.

Inom kåren
Bilar
Stödhjulet till släpvagnen är nu lagat. I övrigt inget nytt att rapportera.

Fastighetsförvaltning
Kårhuset, Johanneberg
Kårhuspoolen är avstängd sedan den 10 juni för underhållsarbete och installation av nytt
ventilationsaggregat då de gamla aggregatet är uttjänt.
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Fritidsanläggningen i Härryda
Inget nytt att rapportera

Järnvägsvagnen
Inget nytt att rapportera

Fastighetsutveckling
Kårhuset, Johanneberg
Under året har Emils Kårhus AB (EKAB) jobbat med ett energibesparingsprojekt. Detta har inneburit
att ny styrning installerats på flertalet fläktaggregat vilket möjliggör webbaserad administration och
möjlighet till realtidsstyrning och felsökning på distans. Målet med detta är att kunna dra ner
driftstiderna och effekterna på ventilationen utan att det skall störa verksamheten. Husansvarig som
ansvarig för verksamheten har varit EKAB behjälpliga vid utformandet av tidkanaler för styrningen för
att verksamheten skall påverkas negativt så lite som möjligt under tiden alla parametrar trimmas.
Detta för att uppnå bästa förhållandet mellan energibesparing och verksamhetskompabilitet.
Arbetet med installationen fortgår.

Fritidsanläggningen i Härryda
Inget nytt att rapportera
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Järnvägsvagnen
Inget nytt att rapportera

Sektioner
Husansvarig har tilldelats två sektioner att vara sektionskontakt till. Dessa sektioner är AE-Sektionen
och V-Sektionen. Uppstartsmöten kommer planeras in under juli månad.

Interna projekt
Kårhus på landet
Projektet kårhus på landet fortgår och ett beslut om bygglov har tagits och blev beviljat av Härryda
kommun. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 5 maj varefter det går att överklaga
beslutet under tre veckor varefter det vinner laga kraft om inget överklagande inkommit.
Under de tre veckor långa period för överklagande inkom ett överklagande på bygglovet. Ärendet är
nu skickat till länsstyrelsens rättsenhet där de väntar på att behandlas. På grund av detta öppnas
området upp för verksamhet fram till den 12/9 då byggstart inte kan ske utan ett bygglov som vunnit
laga kraft.
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Servicebutik i kårhuset Johanneberg
Under fullmäktigemöte 1 föregående verksamhetsår beslutades om att bygga om nuvarande Byssjan i
kårhuset Johanneberg till en servicebutik och att bygga om Cremonas nuvarande lokaler till samma
funktion som Byssjan tjänat, d.v.s. utskänkning av express-lunch.
Projektet drivs av Emils Kårhus AB som fastighetsägare och Chalmers Studentkårs Restauranger AB
samt Cremona som nuvarande och framtida brukare av lokalerna. Sedan slutet av mars har
Husansvarig varit involverad i projektet för att säkerställa att det kan genomföras med minimal
negativ påverkan på annan befintlig verksamhet i huset.
Husansvarig 14/15 har sedan 7 april varannan vecka närvarat vid byggmöten med projektets ledning
och entreprenörer och kommer så fortsätta fram till projektets slut. Husansvarig 15/16 har närvarat
på dessa möte sedan invalet 19 april.
Byggnationen påbörjades den 4 maj för servicebutiken och den 18 maj för Cremonas gamla lokal.
Servicebutiken är planerad att öppna inför Mottagningen i augusti detta kalenderår och nya byssjan i
Cremonas gamla lokal är planerad att öppnas under Mottagningen i slutet av augusti.
I dagsläget fortgår arbetet med servicebutiken och följer tidsplan. Slutbesiktningar är inbokade och
kommer att hållas den 10/8 för servicebutiken och den 24/8 för nya byssjan.

Högskolan
Projekt med högskolan
Skapat: 2015-05-15
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Inget att rapportera.

Externt
Samarbeten
RefTec
Husansvarig har tidigare haft väldigt lite utbyte med RefTec då arbetsgruppen (SMURF), som HA är en
del av, bestod av många olika personer med många helt skilda ansvarsområden. I år har SMURF
reducerats till två personer, Husansvarig från Chalmers och en Pedell från Lund. Det visade sig att vi
har någorlunda lika arbetsuppgifter och att det finns en möjlighet till ett vettigt utbyte under året.

Externa projekt
Ascomprojektet
Husansvarig 14/15 och 15/16 har i juni varit på möte med studentkårens kontaktperson hos Ascom.
Vid detta möte behandlades möjligheter till uppgradering av systemet. Bakgrunden till detta är att
studentkårens befintliga DECT-system (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) från Ascom
är inkopplat i Chalmers tekniska högskolas analoga telefonväxel vilken håller på att avvecklas sedan
en digital växel tagits i bruk. Detta gör att studentkårens DECT-system kommer behöva uppgraderas
eller avvecklas inom ett till två år.

3 av 4

ENHETSRAPPORT
2015-07-15
Husansvarig

Under mötet diskuterades möjligheter att uppgradera de befintliga systemet till IP-DECT. Det som
krävs för att genomför detta är att köpa in ny hårdvara att ersätta delar av den gamla. Det som kan
vara kvar av de gamla systemet är alla utplacerade basstationer (antenner) som sedan kopplas ihop i
en ny styrenhet. Detta eventuellt uppgraderade IP-DECT system behöver sedan kopplas upp mot en
växel. Då står vi inför valet att koppla upp sig mot Chalmers nya digital växel alternativt att skaffa en
egen telefonväxel. Husansvarig ska under året utreda vad som bör göras med vårt befintliga system.

Kommande kalendarium
14

juli

Byggmöte för byggnation av servicebutik

20-24

juli

HA Ledig

28

juli

Byggmöte för byggnation av servicebutik

10

augusti

Slutbesiktning av servicebutik

15

augusti

Kårkommitéutbildning

18

augusti

Nya Chalmerister börjar

20

augusti

Möte med styrgruppen för Kårhus på landet

24

augusti

Slutbesiktning nya Byssjan
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Frågor på rapporten ställs till,

Anton Johansson
Husansvarig
ha@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS01 från
Utbildningsenheten
Utfört kalendarium
28 juni-2 juli

UO i Almedalen

1

juli

Utbildningsenheten 15/16 stiger på

3

juli

Sista dag som arvoderad UO 14/15

Reflektioner
Utbildningsenhetens ordförande
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Det har varit en intensiv och intressant överlämningsperiod med väldigt mycket ny information. Det
känns lite övermäktigt än så länge med tanke på mängden dokument som jag ännu inte hunnit läsa
igenom men det känns väldigt tryggt att ha David Ådvall, UO 14/15, nära till hands vid eventuella
frågor. Trots känslan av att ha mycket kvar att sätta sig in i var det väldigt kul att få testa på sina
kunskaper i Almedalen och faktiskt inse hur mycket man hunnit lära sig.
Nu ser jag fram emot att få sätta mig in i arbetet och att spendera tid på kontoret tillsammans med
Simon, vUO 15/16.

Utbildningsenhetens vice ordförande
Efter att Albin Hjalmarsson, vUO 14/16 lämnat över sitt uppdrag till mig (18 juni) har jag fått ta större
och större ansvar för mitt eget arbete. Vid den 1 juli då utbildningsenheten officiellt steg på var jag
således ganska van vid att arbeta själv, vilket känns skönt. Jag trivs väldigt bra, det är en härlig
stämning inom kårledningen och det känns även lite extra härligt att jag börjat känna staben lite mer!
Jag har hittills varierat mitt arbete mellan att sätta mig in i olika projekt och att utföra olika uppgifter.
Då UO har vart upptagen med Almedalen så har jag hunnit riktigt långt, men nu när hon är hemma
ser jag fram emot att ta tag i planeringen ordentligt tillsammans med henne!
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Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
Inget nytt att rapportera

Sektionskontakt
Utbildningsenheten har nu blivit tilldelade kontaktsektioner och en första kontakt är tagen.
UO har blivit tilldelad Doktorandsektionen, Teknologsektionen Teknisk Design samt
Teknologsektionen för bioteknik samt kemiteknik med fysik. vUO har blivit tilldelad
kontaktsektionerna Fysikteknologsektionen, Ingenjörsteknologsektionen samt
Datateknologsektionen.

Utskott och forum
Datum för utbildningsutskotten (UU) är satta för hela nästkommande verksamhetsår. Utkast till
kallelse är även skrivet för vartdera möte.

Studentrepresentanter
Under kårstyrelsemöte 13 och 14 valdes studentrepresentanter till utbildningsområden och
anställningskommittén in. Representanter i anställningskommittén samt ordförande i
anställningskommittén har kontaktats med information. Även utbildningsområdesrepresentanterna
samt utbildningsområdesledarna skall kontaktas, men detta har inte gjorts ännu.
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I dagsläget saknas en suppleant till utbildningsområdet KFM samt två instutitionsrådsrepresentanter
för institutionen arkitektur. Rekrytering av dessa skall ske i början av augusti.

Interna projekt
På rekommendation av tidigare verksamhetsår har det påbörjats ett arbete med att se över
utbildningsmaterialet för de olika utbildningarna som utbildningsenheten håller, där målet är att
översätta allt material till engelska. Tanken är att utbildningarna skall kunna genomföras för
studenter som valt att engagera sig inom studienämnder, programråd, institutionsråd och
utbildningsområden oavsett om studenten talar svenska eller inte.

Högskolan
Grundutbildningsfrågor
Inget nytt att rapportera.

Institutioner och fakultet
Inget nytt att rapportera.
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Pedagogik
vUO har haft det första mötet med juryn för pedagogiska priset. Många kompetenta lärare har
nominerats och utav dessa har en tätgrupp valts ut. De nominerade som tagit sig vidare till denna
tätgrupp skall nu skicka in en självreflektion där de får reflektera kring sina färdigheter inom
pedagogik. Vanligtvis ges priset ut till tre personer som utmärkt sig pedagogiskt. Varje person får då
30 000 kr som skall användas för att vidareutveckla deras undervisning. Priset tillkännages den 1
oktober och delas ut vid höstens examensceremoni.

Rättssäkerhet
Dokumentet föreskrifter för examination på grund- och avanceradnivå revideras över sommaren. Den
reviderade versionen innehåller utvecklad text kring hemtentamen och muntlig tentamen, förbud
mot nötter under tentamen, rättningstiden ändras från 21 kalenderdagar till 15 arbetsdagar, förlängd
tid vid strömavbrott samt att vid granskningstillfället skall alla som vart med och rättat tentamen
även närvara. Dokumentet är dock ännu inte fastställt.

Projekt med högskolan
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Två projektgrupper har nyligen startats inom högskolan där vUO sitter med som representant. Det
första projektet är styrgruppen för digital examination där man utreder att införa digital examination
som en examinationsform. Projektet känns relevant för oss att delta i då studenternas rättssäkerhet
säkerligen kommer diskuteras. Det andra projektet är kvalitetssäkring av Chalmers avtal för
studentutbyte. I projektet sätts riktlinjer upp kring vilka studentutbyten Chalmers skall ha med olika
universitet och högskolor. Projektet är relevant för oss då det är viktigt att framföra
studentperspektivet på vad som utmärker ett attraktivt och bra utbytesavtal.

Externt
Samarbeten
RefTeC
På RefTeC-överlämningen i juni beslutades att den grupp som Utbildningsenheten sitter med i,
RefTeCs Utbildnings och Internationaliseringskonferens (RUBIK), ska hålla fem möten under
verksamhetsåret, inklusive kickoff. Kickoff för RUBIK kommer i år att äga rum 27-28 augusti i
Linköping. Under Kickoffen skall Utbildningsenheten på Chalmers Studentkår hålla i ett
planeringspass för att spika en agenda inför kommande möten. Utbildningsenheten har även tagit på
sig att hålla i ett av RUBIK-mötena (25-26 november).

SFS
Inget nytt att rapportera

Nordic Five Tech
Inget nytt att rapportera
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Externa projekt
Inget nytt att rapportera

Kommande kalendarium
3-9

augusti

UO och vUO lediga

10

augusti

UO på första GrulG för verksamhetsåret 15/16

17

augusti

UO på första disciplinnämndsmöte

17

augusti

vUO på första möte med styrgruppen digital examination

20-22

augusti

UO på strategidagar med grundutbildningens ledningsgrupp

27-28

augusti

UO och vUO PÅ RUBIK kickoff i Linköping
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Frågor på rapporten ställs till,

Johanna Enderstein

Simon Nilsson

Utbildningsenhetens ordförande

Utbildningsenhetens vice ordförande

uo@chs.chalmers.se

vuo@chs.chalmers.se

4 av 4

ENHETSRAPPORT
2015-07-08
S-enheten

Rapport till KS01 från Sociala Enheten
Utfört kalendarium
28-2

juni-juli

SO på resa till Almedalen

1

juli

vSO på överlämning om den ”Nya Byssjan” med HA

7

juli

SO på överlämningsmöte med Katarina Hagdahl

9

juli

SO träffar Jönköpings studentkår

Reflektioner
Sociala enhetens ordförande
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Att kommat tillbaka från Almedalen och vara fullt ansvarig känns väldigt spännande, lite läskigt och
framförallt väldigt roligt. Det finns mycket att sätta sig in i och nu är det framförallt planering som
måste göras och möten som måste bokas in. Något som är lite frustrerande är att inte hitta bland
myllret av filer som tidigare år arbetat med men det kommer antagligen att lösa sig med tiden.
Generellt går dagarna väldigt snabbt för att det alltid finns roliga saker att göra. Jag tror att året
kommer att bli fantastiskt och jag ser extra mycket fram emot att åka på teambuilding med alla i
kårlednigen nästa vecka.

Sociala enhetens vice ordförande
Efter att ha blivit lämnad av min företrädare i mitten på juli har jag gått från att blivit osäker i vad
som ska göras och hur det ska göras till att känna att jag allt mer och mer börjar få koll och en struktur
i mitt arbete. Alla projekt som jag ska sätta igång med verkar riktigt spännande och så fort man pratar
om något av dem har jag tusen idéer i mitt huvud. Ibland känns det som att det bara är jag som ställer
frågor eller spekulerar på möten men det är nog bara för att jag vill sätta mig in i allt och förstå så
mycket som möjligt för att kunna göra ett bra jobb. Något som känns lite tungt är att det är mycket
som händer kring och under mottagningen som är nytt, både för mig och arrangörer, och en rädsla
finns över att det ska bli helt fel eller att jag inte ska orka med trycket. Jag tror också att jag inte
kommer vara den mest älskade personen i och med alla nya rutiner kring sittningar och de höjda
priserna inom Mat & Kalas för de som inte betalar med kårkort men är jag förberedd på det så kan jag
nog stå emot det mesta!
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Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
ChSRAB & ChSRAB-L
Inget att rapportera.

Nöjeslivsverksamhet
Några serveringstillstånd har kommit in men många saknas fortfarande och många frågor har kommit
in om hur det funkar. Sektionsstyrelser som byts ut i sommar har blivit informerade om att den som
ska stå som ny tillståndshavare på ansökan till serveringstillstånd måste göra ett kunskapsprov hos
tillståndsenheten. Mat & Kalas-lagret har blivit inventerat. Rutiner kring kontantfriheten håller på
att ses över och väntas vara färdiga till augusti.

Sektionskontakt
Sektionskontakter har blivit tilldelade där SO blev sektionskontakt för Teknologsektionen Kemiteknik
(K), Teknologsektionen Informationsteknik (IT). vSO blev sektionskontakt för
Elektroteknologsektionen (E) och Arkiteturstuderandesektionen (A/AT).

Utskott och forum
Skapat: 2015-07-08
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Inget att rapportera.

Studentrepresentanter
Inget att rapportera.

Interna projekt
Första Hjälpen
S-enheten 14/15 fick höra att många sektioner har efterfrågat en Första Hjälpen-utbildning, som
tidigare har arrangerats innan mottagningen, och enheten ansåg att förslaget var viktigt och
undersökte möjligheten. Första hjälpen-utbildningarna har nu blivit bokade för 10 aug och 12 aug av
Röda korset samt NollKn och kårkommittéer som jobbar med mottagningen har blivit inbjudna. Lokal
för utbildningen är också preliminärt bokade.

Högskolan
Studiesocialt
Inget att rapportera.
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Arbetsmiljö och jämställdhet
I arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén (AJK) diskuterades bland annat ombyggnationer och
omstrukturering på Lindholmen. Lite kort nmndes att lärares utsatthet är en ökad trend överallt.
Kursutvärderingar nämns som en anledning till detta och det kommer diskuteras mer på nästa AJK.
Medarbetarenkäten, en enkät för alla Chalmers anställda angående trivsel och välmående, föredrogs.
En intressant idé som kom upp var att göra en liknande för studenter. Den nya läsårsindelningen
diskuterades och det konstaterades att den behöver ses över. Ett förslag som kom upp var att
undersöka hur läsårsindelningen ser ut på andra högskolor, speciellt på Kungliga Tekniska Högskolan,
KTH, och Uppsala.

Projekt med högskolan
Drogutbildning för Chalmers anställda
S-enheten har blivit tillfrågade om att vara med och planera utbildningar för vuxna att upptäcka
drogproblem hos unga vuxna, där utbildningen riktar sig till anställda på högskolan. Utbildningen
togs fram av Göteborgs stad som har en pågående satsning inom drogfrågan och Chalmers tänker
därför erbjuda dessa utbildningar för anställda under Hösten 2015. Enheten håller på att överväga om
kårens närvaro och åsikter är nödvändiga inför detta.

Externt
Skapat: 2015-07-08
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Samarbeten
RefTec – STORK
Under överlämningen skrevs verksamhetsplanen för STORK, ett organ för personer som har
studiesocialt ansvar från varje medlemskår i Reftec. I augusti planeras ett skypemöte och första
träffen kommer att hållas i Lund och handla om likabehandling. En träff kommer att hållas på
Chalmers och den kommer bland annat behandla strategiska alkoholfrågor.

RefTec – STARK
Under överlämningen togs en verksamhetsplan fram för organet STARK. Ett organ för personer som
har ansvarsområden rörande nöjesliv och alkohol från varje medlemskår i Reftec. Två träffar
planerades in, första med fokus på arrangemang och den andra kommer vara på Chalmers för att
diskutera strategiska alkoholfrågor samt lite hårda frågor kring alkohol. Ett skypemöte kommer att
ske i maj.

GFS
GFS styrelseutbildning hölls för att ge GFS styrelse en bättre inblick i vad GFS gör och ansvarar för.
Presentationer hölls från bland annat Fysiken, SGS, Studentbostadsföretagen och Akademiska hus.
På kvällen hölls en middag för att lära känna varandra bättre.

Studentforum
Kick-off med Studentforum hölls, dock kunde inte SO medverka på grund av avtackning av rektorn.
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SUS - (Studenter, Utveckling, Samverkan) Utbildning i ansvarsfull
alkoholhantering
Inget att rapportera.

Externa projekt
Inget att rapportera.

Kommande kalendarium
13-14

juli

vSO går en utbildning i alkohollagen

20

juli

vSO skriver kunskapsprov om alkohollagen hos tillståndsenheten

27-31

juli

SO och vSO ledig

5

augusti

SO på möte med Jämställdhets- och mångfaldssamordnaren och
samordnaren för studenter med funktionsnedsättning om kommande
samarbeten
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5

augusti

vSO håller prel. kassautbildning för kommittéer

v.33

vSO håller 2 st kassautbildningar för sexmästerier

10 & 12 augusti

vSO anordnar Första Hjälpen-utbildningar

13

augusti

vSO håller Mat & Kalas-utbildning

17

augusti

SO på möte med Disciplinnämnden

Frågor på rapporten ställs till,

Angelica Fors

Madeleine Czarnecki

Sociala enhetens ordförande

Sociala enhetens vice ordförande

so@chalmersstudentkar.se

vso@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS01 från
Arbetsmarknadsenheten
Utfört kalendarium
21

maj

vAO 15/16 och vAO 14/15 på möte med CFAB om ombyggnationen av
Ljusgården

22-24

juni

Arbetsmarknadsenheten på RefTec

2

juli

AO på uppstartsmöte hos Volvo Cars

6

juli

AO på uppstartsmöte med Chalmers studentkår Promotion

7

juli

GAMhäng2 (uppstartsprat med vAO och gruppansvariga i CHARMk)

9

juli

AO på uppstartsmöte med Karin Glader från Chalmerska
Ingenjörsföreningen

9-10

juli

vAO semester
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Reflektioner
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Nu har man äntligen tillträtt posten och arbetet börjar sakta men säkert att komma igång, när man nu
håller på att sortera upp all information som jag fått under överlämningen. Det känns både
spännande och utmanande men framförallt känner jag mig taggad för att ta mig an året som kommer.
Det känns som om att det kommer bli ett otroligt lärorikt år med många nya möten och intressanta
uppgifter.

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande
Nu har vi tillträtt som kårledning och det känns otroligt spännande. Jag tycker om att planera och
strukturera, så jag ser fram emot uppstartsarbetet både inom kårledningen under sommaren och med
CHARMkommittén i augusti. Jag har redan varit utan min företrädare på kontoret i två veckor, och det
enda som oroar mig är att jag har för lite frågor. Kanske kommer de efterhand.

Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
Uppstartsmöte är bokat med VD-paren för CTK och Chalmers studentkår rekrytering för att
möjliggöra samarbeten det kommande året.

Chalmers Studentkår Promotion
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Uppstartsmöte har hållits med VD-paret i syfte att förbättra den personliga kontakten för att
underlätta interaktionen och samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och Promotion. De är just
nu inne i en uppstarts fas då många är nya och de håller på att inreda sitt nya kontor.

CHARM
Just nu pågår arbetet med att planera uppstart. Datum för team building aktiviteter och
återkommande möten under hösten är spikade och meddelade kommittén. Ansvar för CHARMk:s
representation på mottagningens första dag och finalkampen har blivit delegerade till gruppansvariga
och deras grupper. GAM (gruppansvarigemöte) har bokat in några GAMhäng under sommaren, för att
lära känna varandra, bolla idéer kring uppstart och klargöra vilket stöd de känner att de behöver just
nu.
En aktuell fråga för året kommer att vara hur ombyggnationen i A/V-huset påverkar CHARM under de
kommande åren. CHARMO 14/15 och CHARMO 15/16 har varit på möte angående detta och vAO15/16
kommer att fortsätta kontakten med projektledaren för ombyggnationen för att arbeta för att
CHARMs och andra liknande events intressen tas hänsyn till.

Ekonomi
CHARMO har sett över den preliminära budgeten och lagt till förslag på några mindre ändringar som
ska bollas med VO.

Sektionskontakt

Skapat: 2015-07-02
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\KS01 - Enhetsrapport - A.docx

AO har blivit tilldelad Teknologsektionen Industriell Ekonomi och Teknologsektionen för Automation
och Mekatronik. vAO har blivit tilldelad Maskinteknologsektionen och Sjösektionen.

Teknologsektionen Industriell Ekonomi
Har kontaktats och ett första möte är inbokat till dagen innan mottagningsstarten, de har också bjudit
in till ett sektionsmöte de håller första mottagningsveckan.

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Inledande kontakt har förts och vi håller på att spika datum någon gång under första
mottagningsveckan.

Maskinteknologsektionen
vAO arbetar med att försöka boka in ett möte med M-styret. Troligtvis blir det under andra
mottagningsveckan, då många i styrelsen inte har kommit till Göteborg innan dess. vAO kommer
också att närvara på deras övningssektionsmöte under mottagningen.

Sjösektionen
Ett första mail har gått ut och vAO inväntar svar.

Utskott och forum
Arbetsmarknadsutskottet (ArmU)
Datum har planerats och innehåll har diskuterats och strukturerats. En uppstartsenkät har tagits fram
för att få input från arbetsmarknadsgrupperna i vad de vill diskutera det kommande året. Enkäten är
tänkt att skickas ut i början av augusti.
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Mentorskapsforum
Datum har planerats och innehållet har diskuterats. Tankarna går i att skicka ut en enkät till
mentorskapsprogrammen för att se vad de vill diskutera det kommande året.

Mässarrangörsforum
En planering innehållande datum och förslag på diskussionsämnen har tagits fram utifrån
dokumentation från tidigare år och egna tankar. Eftersom forumet främst är till mässarrangörerna
kommer de att få chans att i stor utsträckning påverka innehållet på träffarna.

Sponsring
Interna projekt
Stödmedlemskap
Då det tidigare systemet för stödmedlemskap blivit svår administrerat med en otydlig
ansvarsfördelning och dokumentering har en inledande utredning påbörjats med hur rutinerna för
stödmedlemskapet skall förändras.

Högskolan
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Projekt med högskolan

Externt
Alumner
Näringslivssamarbeten
Möte med SEB för överlämning av den personliga kontakten.
Möte med Volvo Cars för överlämning av den personliga kontakten.
Möte med Thomas Concrete group för ett framtida möjligt samarbete, de återkommer när de
definierat vad de vill göra.
Peab, mejlkonversation som i dagsläget står still, tillfrågat om möte efter sommaren för att kunna
fortsätta förhandlingarna.

Samarbeten
RefTec
Den 22-24 juni hölls en överlämning för alla RefTeCs grupper, där A-enheten är en del av gruppen
ARG som består av arbetsmarknadsenheter från sju andra studentkårer. Under överlämningen
planerades höstens träffar och tillhörande fokusområden. I slutet av september ska Chalmers
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Studentkår arrangera ett ARG-möte med fokus på synergieffekter av samarbeten med högskolan,
näringslivsanknytning i utbildningen, alumni/mentorskap och organisation för mässarrangörer.

Externa projekt
Inget att rapportera.
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Kommande kalendarium
20

juli

AO uppstartsmöte med CTK

27-31

juli

AO semester

29-31

juli

vAO semester

4

augusti

AO på möte med Chalmers studentkår Rekrytering

11

augusti

AO på möte med Chalmers studentkår Promotion

16

augusti

Uppstartsworkshop med CHARMk

17

augusti

AO på möte med VD för Venture Creation

17

augusti

AO på uppstartsmöte med I-styret

18

augusti

AO på möte med Volvo Cars

22

augusti

AO på sektionsmöte hos I sektionen

Frågor på rapporten ställs till,

Peder Widborg

Annie Gjers

Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande

ao@chs.chalmers.se

vao@chs.chalmers.se

4 av 4

RESERAPPORT
2015-07-08
KO, UO och SO

Reserapport – Almedalsveckan 2015
Sammanfattning
Sammanlagt 6 personer från Kårledningen 14/15 och 15/16 representerade Chalmers Studentkår
under årets Almedalsvecka. Många seminarier besöktes under tre dagar och gav en god grund för de
nya ledamöterna i de politiska frågorna. Antalet dagar var lagom även antalet besökta seminarium.
Antalet träffar med relevanta personer så som andra studentkårer, tidigare engagerade i studentkåren
och samarbetspartners upplevdes också vara lagom.
Kårledningen 15/16 rekommenderar nästa års kårledning att åka till Almedalen och gå på seminarium
under tre dagar.

Tid, plats och närvarande
Almedalsveckan i Visby besöktes 28 juni-2 juli, 2015 varav första och sista dagen var resdagar.
Närvarande från Chalmers Studentkår var KO, UO och SO från verksamhetsår 2014/2015 respektive
2015/2016.
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Bakgrund och syfte
Kårledningen besökte Almedalen av flera skäl. Det främsta skälet är att det är en bra möjlighet för att
möta personer både inom politiken och högt uppsatta inom näringslivet som besöker och deltar under
Almedalsveckan. Som ny i Kårledningen är det därför en fördel att kunna knyta kontakter som
underlättar vidare kontakt senare under året. De seminarier som hålls under Almedalsveckan ger
också inspiration till arbetet på hemmaplan och många nya uppslag kan ges i aktuella frågor. Att ha
sin företrädare med på plats innebär en förlängd överlämning där kontakter och seminarium kan
bredda vyn av ens nya post till frågor utanför kåren.
Att tillägga är att det även är bra att få ta del av hur näringsliv och politiker ser på frågor som kan
komma att påverka högskolan. Detta ger en baskunskap inom områden som kommer att vara aktuella
under året från en annan synvinkel.

Program
Söndagen 28 juli
Söndagen startade med bilresa från Göteborg klockan 10 för att senare ta båten från Oskarshamn till
Visby. Vi var framme i Visby ca kl.18 och åt middag och gick en runda i Visby för att se området. Efter
det körde vi till vårt boende, ca 40 minuters bilväg från Visby. Kvällen gick åt till att lära känna vår
värd Göran Sällfors.
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Måndagen 29 juli
Kompetensinvesteringar, digitalisering och globalisering – klarar Sverige omställningen [KO, UO]
Utbildningsföretagen

Seminariet handlade om digitalisering och globalisering, två ämnen som är aktuella för både
högskolan och arbetsmarknaden. Tyvärr hann vi inte delta i hela seminariet men det gav oss en bra
inblick i vad folk tycker i frågan och en bra introduktion till vad vi kunde förvänta oss av
seminarierna.

Hur skapar vi framtidens sociala bostadspolitik [SO]
HSB Riksförbund

Seminariet belyste till en början vilka problem som finns med dagens bostadspolitik. Några faktorer
som nämndes var att många byggregler gör byggprocessen långsam. En annan faktor var att billigare
bostäder ofta byggs segregerat från lite dyrare bostäder vilket bidrar till segregation i samhället.
Därefter diskuterades innebörden av social bostadspolitik. Ofta handlar social bostadspolitik om att
bygga för grupper som är ekonomisk svaga. Seminariet såg istället på frågan från en annorlunda, mer
intressant vinkel. De pratade istället om att social bostadspolitik handlar om att se vilka
samhällsproblem som bostadsbristen kan förvärra/förbättra och arbeta utifrån det. Seminariet var
väldigt intressant och många nya perspektiv och lärdomar tas med hem.

Idéer för en bredare skolrekrytering [KO, UO]
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Sveriges ingenjörer

Seminariet handlade om många skolors problem med att få till en breddad rekrytering. Fokus låg på
vilka som idag väljer en ingenjörsutbildning och varför det är så och vikten av att inspirera unga
personer och tidigt komma i kontakt med teknikämnen och bra förebilder inom ingenjörsyrket.
Mycket för att skapa en förståelse över yrket och att de som inte har en förebild som en förälder eller
syskon ska veta vad en ingenjörsexamen leder till för möjligheter. Även detta seminarium gav en god
inblick i ämnet och en bra introduktion.

Studentbostäder- en förutsättning för tillväxt [SO]
Studentbostadsföretagen, Stockholms studentbostäder

Seminariet handlade om att studenter är lönsamma för en region rent ekonomiskt och att det är en
anledning till att studentbostäder är väldigt viktiga att bygga. Diskussioner fördes kring vilka åtgärder
som borde göras för att underlätta byggnationer av studentbostäder. Det var ett intressant
seminarium som satte studenten i fokus vilket inte gjorts på något annat seminarium på samma sätt.

Snabba Hus- Lösningen på den akuta bostadsbristen bland unga [SO]
Svenska bostäder

Debatten handlade till en början återigen om vilka problem som finns vid byggnationer av
studentbostäder. Därefter handlade seminariet om hur den akuta bostadsbristen ska lösas, framförallt
genom konceptet Snabba Hus. Snabba Hus är flyttbara modulbostäder som har god kvalitet. Det var
roligt att lyssna på ett nytt koncept av bostäder.
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Ledarskap i ideella organisationer kontra företag – vad kan vi lära av varandra
[KO, UO]
Arbetsgivaralliansen, KFO, IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

Detta seminarium var väldigt inspirerande att gå på och gav framförallt KO inspiration till ledarskapet
det kommande året. Det var mycket fokus på den ideella biten och hur ledare kan jobba mot ett mål
som inte är lika konkret som företagens mål, vinst. Vikten av att diskutera syftet med organisationen
och medvetenheten om att syftet kommer ”underifrån” betonades och leder till att det är där
mätningen om hur bra organisationen uppfyller sitt mål, bör göras.

MOOCs och framtidens lärande [KO, UO och SO]
Chalmers tekniska högskola, Västsvenska Arenan

I seminariet fanns gäster från de olika högskolorna i Sverige som har MOOCs (Massive Open Online
Course) . Det var intressant att höra om andra skolors syn på vad MOOCs ger och hur de använder de.
Även SFS deltog i panelen och belyste att det är bra att pedagogiken kan lyftas då det till ännu större
utsträckning behöver funderas över hur undervisningen bedrivs. Frågan om finansieringen av
kurserna är också viktig, då det inte skall tas från utbildningen och att kurserna ligger utanför
studenternas rättigheter och problematiken kring det.

Framtidens universitet- krisar de i den digitala revolutionen, eller väntar en global bildningsera? [KO, UO]
Malmö högskola
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Detta seminarium var det både KO och UO fann som mest intressant under almedalsveckan. På
seminariet deltog universitetskanslern, tre rektorer varav en var Stefan Bengtsson samt politiker från
utbildningsutskottet. Detta blev väldigt intressant då vi fick höra många olika aspekter av ämnet.
Digitalisering, MOOCs, livslångt lärande och en tydligare rollfördelning mellan lärosäten berördes
men intressantast av allt var att höra att alla ansåg att utbildning fått för lite fokus och hamnat efter
forskning i utveckling och att det krävs en förändring av det i framtiden.

Framtidens arbetsmarknad- de ungas syn på saken [KO, UO]
Sveriges Ingenjörer

Här var paneldebatten den intressanta delen att lyssna på. De unga ställer större krav på trivsel på
arbetsplatsen och hur viktigt det är med flexibilitet. De anser också att liksom arbetsplatsen måste
vara flexibel måste även arbetsmarknaden vara det liksom arbetarna, då det ständigt krävs att man lär
sig nya saker. Många vill ha in mer entreprenörskap i utbildningen. Diskussionen kring att det är svårt
att veta när ett mål är nått, ska man räkna timmar eller mäta på ett annat sätt är en viktig fråga att ta
med sig även till det ideella arbetet.

Övrigt
Eftermiddagen avslutade med mingel hos Sveriges Ingenjörer, träff med THS och LinTek och
avslutningsvis ännu ett mingel med Västsvenska Arenan. Här stärktes de relationer som ledamöterna
har börjat bygga upp under överlämningen.
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Tisdag 30 juli
Varför är värderingsstyrt ledarskap avgörande i en helt transparent värld? [KO]
Vision Takeoff, Social Venture Network

Seminariet fortsatte i samma ämne som gårdagens seminarium om ledarskap och pratade om vidden
av att även företag börjar arbeta mer med en vision och värderingsgrund som styrning och inte lika
mycket fokus på resultat och vinst. Seminariet var intressant men då det handlade mest om företag
hanns halva seminariet med.

Bättre undervisning kommer inte av sig självt. Så utvecklar vi pedagogiken i högskolan [UO]
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges förenade studentkårer, (SFS)

Här uppmärksammades den skeva fördelningen av hur resurserna som går till forskning och
utbildning, där siffror som 70 % till forskning och 30 % till utbildning togs upp. Många jämförelser
gjordes med de stora amerikanska universiteten, så som Stanford och Berkeley, där siffrorna var det
motsatta. Talarna menade att det var dags att satsa på grundutbildningen och att flytta fokus från
forskningen ett tag. Hur detta skulle genomföras fanns det delade meningar om, SFS, SUHF menade
att ansvaret skulle tas från högskolan, med starka uppmaningar från regeringen. Skövdes rektor
talade för högskolesfären och tyckte att påtryckningarna skulle vara starkare uppifrån.
Representanten från utbildningsdepartementet fanns på plats och berättade sina rädslor av att
bestämma för mycket på regeringsnivå och därmed äventyra den autonoma högskolevärlden.
Intressant seminarium där olika perspektiv lyftes fram.

Hur ser vi till att de studentbostäder som ska byggas blir hållbara [SO]

Skapat: 2015-07-08
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1516\Beslutsmöten\KS01\Arbetsdokument\Reserapport Almedalen.docx

Akademiska hus

Seminariet tryckte på att det är viktigt att bygga rätt från början och att ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet ska vara med under hela bygget. Regeringen anser att ekologisk hållbarhet är
särskilt viktig och investeringsstöd skall ges till studentbostäder upp till 35 kvadrat. Diskussioner
kring vikten av att campusområdet är integrerat i staden fördes. I panelen deltog bland annat GFSs
avgående ordförande och bostadsministern, det var intressant att höra diskussioner kring hållbarhet.
Framförallt är det härligt att se GFS i ett seminarium i Almedalen.

Hur blir ingenjörs-Sverige mer jämställt [KO]
Ny Teknik, Female Leader Engineer

Seminariet handlade om hur samhället får fler kvinnor att bli ingenjörer och att den största
anledningen till att det inte är så jämställt idag är för att det finns för få utbildade kvinnor. En
intressant aspekt lyftes också kring hur ingenjörsyrket byggs upp efter den ”typiska” ingenjören, som
innefattar 4-5% av alla yrkesaktiva ingenjörer. Seminariet var väldigt intressant men tyvärr fanns det
inte så många tankar som var direkt applicerbara för kåren.

Industrirevolution vs business as usual i Silcion Valley – vem vinner kampen om
framtidens talanger? [UO]
Dagens industri, Sandvik

Det råder ingenjörsbrist i Sverige bland våra stora teknikföretag, samtidigt vill många unga
teknologer till mindre, yngre och utländska företag efter examen. Panelen tog upp olika anledningar
till vad som tros ligga bakom varför många teknologer drar sig för de stora, gamla, industriföretagen.
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Ligger skillnaden i arbetsuppgifter eller företagens förmågor att profilera sig själva? Om inte
industriföretagen lockar till sig tillräckligt många av talangerna framöver finns risken att de flyttar
utomlands för att täcka detta arbetstagarbehov.

Universitetets nya roll – ansvar för samhällsutmaningar? [UO]
Chalmers tekniska högskola, Västsvenska Arenan

Seminariet handlade om hur högskolor i Sverige skall rikta sin forskning, vilka faktorer som behöver
vägas in. Talarna menade att det var viktigt att utbildning och forskning tillsammans resulterade i
nyttiggörande. I detta nyttiggörande nämndes ansvaret för samhällsutmaningarna, där talarna
menade på att ansvaret finns och bör finnas på lärosätena men att det är viktigt att inte all forskning
behöver ha en klar koppling till detta samhällsansvar. Detta eftersom mycket viktig forskning ej har
kommit fram genom dessa former utan genom endast nyfikenhet av visst ett ämne.

Har Sverige den bästa forskar- och universitetslärarkarriären? [UO, KO]
Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

En anställd på Karolinska Institutet berättade hur deras karriärväg för forskare såg ut på deras
universitet, eftersom detta skiljde sig från flera andra lärosäten. Han var väldigt stolt och förklarade
väldigt länge och noga. Resterande av panelen talade också mycket om forskarkarriären, vilket
resulterade i att det blev ett enormt fokus på den biten och universitetslärarkarriärsvägen glömdes
bort. Detta fick panelen väldigt många frågor på i slutet och de hade svårt att svara på ett ordentligt
sätt. Den anställde från Karolinska Instituten hade till och med missat att seminariet inte endast
skulle handla om forskarkarriär. Detta innebar att seminariet gick från att inte vara särskilt relevant
för min post till att bli väldigt intressant eftersom den omdiskuterade prestigefrågan lyftes kring de
två yrkena.

Ska alla universitet och högskolor göra samma sak? [UO, SO]
Skapat: 2015-07-08
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Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA

Eventet skulle bestå av två delar, ett seminarium och ett mingel. Eftersom vi skulle äta middag
hemma hos Göran på kvällen hade vi tänkt att endast vara med på seminariet och smita precis när
minglet skulle börja. Tyvärr hade IVA valt att ha omvänt schema så vi var endast med på minglet
istället. Det var däremot ett väldigt trevligt mingel med många intressanta samtal.

Övrigt
Många seminarier under dagen var mindre värda att gå på. Ett seminarium hette Cash is King- Vem
har makten över pengarna. Det skulle ta upp aspekter på kontantfrihet vilket kändes mycket aktuellt
för Chalmers Studentkår. Tyvärr kom det inte upp några nya synvinklar på negativa effekter av
kontantfrihet. Ett annat handlade om HBTQ-certifiering och var intressant men det skulle tyvärr inte
gå att implementera på Chalmers Studentkår.
Innan vi åkte tillbaka till boendet träffade KO från båda åren Jan-Eric Sundgren för att stärka
kontakten med vår nya ordförande för företagsgruppen.
Väl tillbaka på boendet lektes det lekar med vår värd och hans familj och en god middag åts. Att
kvällen spenderades tillsammans med Göran gjorde att kårens och vår tidigare inspektors relation
fortfarande hålls god och vi hoppas få komma tillbaka till Göran framtida år.
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Onsdag 1 juli
Överinvesterar Sverige i högre utbildning? [KO]
Deloitte/Affärsvärlden

Seminariet gav lite inblick i många frågor, hur hittar unga rätt utbildning, räcker det att studenterna
är nöjda, hur bör universiteten styras av ranking och hur många som har rätt utbildning till sitt
arbete. Det mest intressanta var att få en inblick i rankingfrågan vilket inte har diskuterats på något
annat seminarium och är en aktuell fråga i Högskolevärlden.

Vad ska vi bygga och för vem [SO]
Riksbyggen

Seminariet handlade om vilken sorts bostäder som ska byggas, vilka ska bygga dem och var
byggnationer ska ske. Det konstaterades att billiga bostäder måste byggas och där framförallt
hyresrätter. I frågan angående vilka som ska bygga framfördes det som viktigt att ha en nationell
långsiktig bostadspolitik som är partiöverskridande där staten är med och styr hur och var
byggnationer ska ske. Att bygga tillväxtregioner med hjälp av infrastruktur och bygga där tillväxten i
en stad hämmas på grund av bostadsbristen ansågs som särskilt viktigt i frågan om var det ska byggas.
Seminariet tog upp mycket konkreta exempel och många förslag på lösningar vilket var roligt att
höra.

Elever lär elever [KO, UO, SO]

Västsvenska Handelskammaren, Västsvenska Arenan

Skapat: 2015-07-08
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Seminariet var till en början inspirerande och handlade om hur mentorskap fungerar och har
utvecklats på Chalmers. En professor pratade mycket om vilka faktorer som är viktiga för inlärningen.
De faktorer som var mest betydande är vetskapen om sig själv och vilka människorna runt omkring sig
är. Här knöt Chalmers Studentkår kontakt med ordförande för Sveriges elevkårer som också går på
Chalmers.

Har högskolan ett regionalt uppdrag? Breddad rekrytering ur ett regionalt perspektiv [UO]
Mälardalsrådet

Panelen bestod av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, rektorn
för högskolan i Mälardalen, VD för handelskammaren i Mälardalen samt en representant från
Stockholms län. Det var ett intressant seminarium där panelen tyckte olika i många frågor vilket
skapade en bra debatt. Problematiken lyftes kring att de finns flera unga som efter examen inte får
något arbete inom det som de har studerat till samtidigt som att flera arbetsgivare saknar arbetskraft
med rätt kompetens. Vilket ansvar har högskolorna för att skapa arbetskraft med just rätt kompetens
och skall detta anpassas efter de arbeten som finns i den regionen som studenten utbildas i?

Tänk om högskolan tvingas effektivisera bort undervisningen? [UO, KO]
Tänk om utvärdering blir högskolans främsta uppgift? [UO]
Högskolans samarbetspartners berättar hur samverkar vi med hög kvalitet? [UO]
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Eftermiddagen den 1 juli anordnade SUHF, 3 seminarier på rad med 3 väldigt intressanta ämnen.
Tyvärr hade de inbjudna väldigt homogena tankar och inte särskilt bra talare. Detta resulterade därför
i att förväntningarna var alldeles för höga och jag hoppas på att dessa intressanta ämnen kommer upp
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på nytt i Almedalen nästa år med en bättre agenda och talare.
Värdefull reflektion som vi tar med oss är problematiken kring att lärosäten får mindre och mindre
pengar per år för samma arbete. Detta kan gömmas i att det först slås på en löneökning innan
effektiviseringen görs, men räknas löneökningen och inflationen bort har lärosätena fått betydligt
mycket mindre för samma kurs i år än för några år sedan.

Övrigt
Under dagen åt alla lunch tillsammans med Maria Knutsson Wedel, vicerektor på Chalmers för att
skapa en bra relation inför årets arbete tillsammans. Här diskuterades det hur vi vill att vår relation
ska se ut under året.
KO passade på att träffa Martin Irding, KO 08/09 och prata strategi frågor då inget lämpligt
seminarium fanns. Detta gav nya KO en bra inblick i hur kårstyrelsen skulle kunna jobba med
strategiska frågor i framtiden och hur vi lyfter blicken framåt. Mötet var värdefullt och tiden var väl
spenderad.
Senare åts det middag med hela gänget och en träff med de andra studentkårerna hanns med för att
avsluta ett par dagar tillsammans i Almedalen.

Torsdag 2 juli
Resan hem avgick från boendet 08.30 och ankomst till Göteborg skedde ca kl 18 efter en del
trafikstörningar på vägarna.

Reflektioner
Skapat: 2015-07-08
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KO

Dagarna i Almedalen känns väl spenderade. Jag har fått bra inblick i aktuella frågor och tar med mig
mycket kunskap om de ämnen som diskuterats. Dessa dagar har varit ett bra avslut på överlämningen
och gjort att jag känner mig mer redo att diskutera ämnena själv. Störst nytta kommer det vara till
diskussioner med högskolan men vissa frågor kan appliceras på Kårledningens arbete.
Rekommendationer till nästa år:
x
x
x

x

x
x

Att bo hos Göran och spendera en kväll tillsammans med honom.
Planera Almedalsveckan direkt i appen.
Planera in lite pauser mitt på dagen för att träffas och reflektera. Det är bra att hinna gå på
många seminarium men inte om det äventyrar ens energi. Försök hellre prioritera något om
varje ämne som är aktuellt än att gå på alla som kan vara intressanta.
Om alla pass ligger samtidigt och det du är på är intressant, överväg stressen att behöva byta
seminarium hela tiden mot vikten av att höra lite från varje. Finns liknande seminarium en
annan dag, stanna kvar.
Se efter vilka kvällar det finns mingel eller möjlighet att träffa kårerna, nu hamnade det
samma kväll vilket blev väldigt mycket intryck den kvällen och lugnt de andra.
Anteckna på seminarierna, de viktiga kommentarerna som sägs och kort vad man tyckte, det
är jättesvårt att komma ihåg på slutet av dagen annars.
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UO
Resan till Almedalen var väldigt lyckad och jag är väldigt glad över att ha fått åka med. Det var roligt
att bli medveten om hur mycket jag redan hunnit lära mig på denna relativt korta överlämning. Det är
svårt att direkt ta på den kunskapen jag tar med mig från Almedalen men jag tror att en värdefull
grund lades för mina framtida möten med personer på högskolan – som till en början kommer att ha
ett stort informationsövertag, ett övertag som jag är övertygad om har minskat i och med denna resa.
Boendet på en gård en bit utanför Visby var praktiskt då det gav goda möjligheter att varva ner och få
en god natt sömn mellan de intensiva dagarna. Att spendera 3 dagar i Almedalen anser jag vara
lagom, det var inte svårt att fylla kalendern med intressanta seminarier. En rekommendation däremot
är att undersöka kvällarna, är det viktigt att gå på många mingel, träffa de andra kårerna eller att åka
hem tidigt för att vila upp sig för morgondagens seminarier. En reflektion behöver göras kring vad det
främsta syftet är med resan, är det kunskapen från seminarierna, kontakterna eller samtalen med
sakkunniga.
Till nästa år rekommenderar jag att
x
x
x

Träffa de andra kårerna under en av kvällarna
Anteckna på seminarierna, lätt att glömma!
Reflektera kring syftet med resan och hur vi ska förhålla oss till kvällsaktiviteterna

Skapat: 2015-07-08
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SO
Det var väldigt roligt och otroligt givande att få lyssna på alla seminarier om bostadspolitik. Det var
över 300 seminarier om bostadspolitik under veckan och det märktes att frågan var högaktuell. Jag har
lärt mig mycket och känner mig inspirerad av ämnet. Tråkigt är att jag inte gick på några speciellt bra
seminarier om likabehandling vilket jag tror hade varit nyttigt. Vårt boende var helt fantastiskt och
det gjorde ingenting att det tog 40 minuter att åka in till Visby. Under vistelsen lärde jag känna GFSs
presidium bättre då jag gick på många seminarier tillsammans med dem.
Till nästa år rekommenderar jag att
x
x
x
x

Planera alla seminarier direkt i appen
Det kan vara bra att ha seminarier som krockar utifall något skulle vara ointressant men var
inte rädd för att ta en paus
Bestäm träff med andra studentkårer, ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra bättre
Bo hos Göran

En risk som finns är att SO får gå på många seminarier själv vilket kan vara tråkigt, så det är bra att
sittande SO tänker på att följa med på seminarier. Det fungerade väldigt bra i år men det kan vara bra
att tänka på. En bra idé kan också vara att kontakta motsvarande post från de andra kårerna för att
kunna samordna seminarier att gå på.
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Frågor ställs till,
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Veronika Aspvall
Kårordförande
ko@chalmersstudentkar.se

Johanna Enderstein
Utbildningsenhetens ordförande
uo@chalmersstudentkar.se
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Bakgrund

Tekniskt Basårs Kommitté (TBK) har funnits i några år och har då verkat för att göra en mottagning för
de nya studenterna vid Tekniskt basår samt jobbat för att utveckla studentlivet för dessa studenter. De
tänker nu ta kommittén till nästa nivå och ansöka om att bli en förening samt att ansöka om
kårföreningsstatus på Chalmers Studentkår. De vill ha kårföreningsstatus för att underlätta
planerandet och utförandet av en mottagning t.ex. genom kommunikation med andra
föreningar/kommittéer vid Chalmers Studentkår och genom att få tillgång till Chalmers Studentkårs
lokaler. Med kårföreningsstatusen kommer medlemmarna verka som phaddrar för studenterna under
deras utbildningsår och styrelsen kommer fungera som en mottagningskommitté med inslag av arbete
likt ett sexmästeri med t.ex. sittning och pub samt en studienämnd med räknestugor för att jobba för
studenterna vid Tekniskt basårs bästa.

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Verksamhetsidé för Tekniskt Basårs Kommittén
Ansökan om att bli kårförening
Stadgar för Tekniskt Basårs Kommittén
Mötesprotokoll från årsmötet

Förslag

Sociala enhetens vice ordförande föreslår att Kårstyrelsen antar Tekniskt Basårs Kommittén som
kårförening inom Chalmers Studentkår.

Yrkande

Med ovan som bakgrund föreslår undertecknad
att

ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kommittén godkänns.

Frågor ställs till,
Madeleine Czarnecki
Sociala enhetens vice ordförande 15/16
vso@chalmersstudentkar.se
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Verksamhetsidé Tekniskt Basårs Kommitté
Föreningen Tekniskt Basårs Kommitté (TBK) ska verka för studenter vid Tekniskt basår på ett sådant
sätt att studenternas studentliv blir det bästa möjliga under utbildningsåret. TBK verkar också för att
introducera studenterna till livet på Chalmers och chalmersandan. För att nå detta mål ska
föreningen arbeta tillsammans med programmet Tekniskt basår och Chalmers studentkår. TBK ska
även utföra vissa arbetsuppgifter. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.

Arrangera mottagning.
Arrangera räknecaféer.
Arrangera minst en sittning utöver de sittningar som arrangeras under mottagningen.
Arrangera avslutningsmiddag efter de sista ordinarie tentorna är skrivna på Tekniskt basår.
Medlemmarna ska vara phaddrar för studenterna under året på Tekniskt basår.

Föreningen kan även anordna ytterligare arrangemang. De kan till exempel vara pub eller hajk.
Grundidén med arrangemangen ska alltid vara att studenterna får möjlighet att stärka sin gemenskap
och skapa roliga minnen tillsammans.
Tekniskt Basårs Kommitté arbetar först och främst som en nollkommitté (styrelsen) på Chalmers men
arbetet har även inslag av en studienämnds arbete och ett sexmästeris arbete. Skillnaden mellan en
traditionell nollkommitté och Tekniskt Basårs Kommitté är först och främst att phaddrarna på
Tekniskt basår är medlemmar i föreningen. Andra skillnader är att mottagningen som TBK arrangerar
inte inkluderar alla arrangemang som hålls av Chalmers studentkår. Detta på grund av att större
delen av studenterna vid Tekniskt basår kommer fortsätta sina studier på Chalmers och därför vill
TBK spara dessa arrangemang till studenternas mottagning på de olika sektionerna året därpå. Detta
för att studenternas andra mottagning ska bli en ytterligare en mycket positiv upplevelse. Andra
skillnader är att TBK i viss mån agerar studienämnd för studenterna och att TBK arrangerar saker
utanför mottagningen, till exempel sittningar och räknecaféer.

Tekniskt Basårs Kommitté
2015-06-22

Ansökan om att bli kårförening, Tekniskt Basårs Kommitté
Tekniskt Basårs Kommitté (TBK) ansöker härmed om att bli kårförening hos Chalmers Studentkår.
Tillsammans med denna ansökan finns ytterligare tre dokument bifogade; stadga, protokoll från
årsmöte och verksamhetsidé. TBK tar öppet emot synpunkter på dessa dokument från kårstyrelsen.
Synpunkter skickas till Nathalie Wetterling vars kontaktuppgifter finns sist i detta dokument.
TBK är ett relativt nytt initiativ som fungerat väldigt bra och studenterna vid Tekniskt basår har under
de gångna åren fått en väldigt god sammanhållning med hjälp av TBK. Studentandan som byggts upp
på basåret är mycket positiv och glad. TBK:s arbete har definitivt hjälpt studenterna att klara
studierna och hållit deras motivation vid liv. TBK har också med stor sannolikhet bidragit till att
studenterna vid Tekniskt basår fortsätter sin utbildning på Chalmers. För att fortsätta denna positiva
utveckling som skett på basåret ska nu TBK bli en officiell förening. Utvecklingen av TBK har kommit
så pass långt nu att det är dags att arbetet uträttas av en förening, det vill säga föreningen Tekniskt
Basårs Kommitté. TBK har även beslutat att ansöka om att bli en kårförening. Anledningen är bland
annat att föreningen vill arbeta närmre Chalmers studentkår för att kunna göra ett bättre arbete och
för att studenterna på Tekniskt basår ska komma närmre kåren - speciellt under mottagningen.
Under mottagningen 2014 hälsade ordförande i sociala enheten Pontus Eliasson och kårordförande
Philip Radtke på under ett arrangemang. Detta var mycket roligt att se, tycker jag personligen, och
jag tror att TBK som kårförening kan skapa mer sådan kontakt mellan basårsstudenter och kåren. Det
skulle få studenterna vid Tekniskt basår att känna sig mer inkluderade eftersom de inte har någon
egen sektion.
TBK ska bli en kårförening också för att:
-

-

-

underlätta kommunikationen mellan TBK och diverse föreningar/kommittéer på
Chalmers. Detta för att kunna planera mottagningen bättre och i slutändan arrangera en
mycket bra mottagning.
underlätta TBK:s arbete. Med hjälp från kåren kommer arbetet som TBK utför bli bättre.
Till exempel skulle tillgång till ett eventuellt förråd och kårens lokaler underlätta arbetet.
studenterna vid Tekniskt basår betalar kåravgift och därför bör framförallt deras
mottagning få bidrag från kåren. Med bidrag menas att TBK kan använda kårens
resurser så som lokaler för att mottagningens olika arrangemang ska bli så bra som
möjligt.
TBK ska få möjlighet att gå på relevanta utbildningar som anordnas av kåren.
TBK ska synas mer på Chalmers. Detta är viktigt eftersom det krävs att nya personer
söker sig till TBK för att föreningen ska bestå.

Med vänlig hälsning
Tekniskt Basårs Kommitté via Martin Anderberg, ordförande TBK 14/15.
Kontaktperson:
Nathalie Wetterling, ordförande TBK 15/16
Mejladress: nathalie.wetterling@gmail.com

Telefon: 0702 301 49 04
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Kapitel 1: Allmänt

Namn

1:1

Föreningen går under namnet Tekniskt Basårs Kommitté.
Namnet förkortas TBK.

Ändamål

1:2

Tekniskt Basårs Kommittés ändamål är att verka för att
studenterna vid Tekniskt basår 1) välkomnas till Chalmers,
genom att erbjuda information under studenternas första
dagar samt genom att erbjuda studiehjälp löpande under
året, 2) välkomnas till Chalmers studentkår och
studentlivet på Chalmers, genom anordnandet av en
mottagning samt att 3) ge studenterna en studiemässigt
och socialt utvecklande tid under sin tid på Tekniskt basår
genom utövandet av ett gott phadderskap.

Organisationsnummer

1:3

Tekniskt Basårs Kommittés organisationsnummer finns
ännu ej. Föreningen väntar gärna med att ansöka om
detta tills kårstyrelsen kommit med eventuella
synpunkter.

Sätesort

1:4

Göteborg, Sverige

Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten
till Chalmers Studentkår och förbinder sig därmed att följa
de regler samt policyer som Chalmers Studentkår sätter
upp för associerade föreningar.

Oberoende

1.5

Föreningen är religöst och partipolitiskt obunden.

Räkenskapsår

1.6

Räkenskapsåret är 1 april till 31 mars.
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Kapitel 2: Styrelsen

Befogenheter

2:1

Styrelsen handlar i överensstämmelse med stadgan. Styrelsen har
rätt att fatta beslut om föreningens ekonomi, utveckling och
framtida arrangemang.

Sammansättning

2:2

Styrelsen består av ordförande och kassör samt ledamöterna vice
ordförande, Øhlchef, kock, infochef, mäklare, transportansvarig
och humorsmed.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder senast två veckor
därefter. Alla studenter som är anslutna till Chalmers Studentkår
är valbara.

Åligganden

2:3

Styrelsen åligger att göra sitt bästa för att föreningen ska uppfylla
sitt ändamål. Det innebär att göra nedanstående punkter.





Arbeta mot föreningens ändamål.
Handla utefter föreningens styrdokument.
Informera medlemmarna om föreningens arbete och
kommande arrangemang enligt föreningens
arbetsbeskrivning.
Inkludera medlemmarna i föreningens arbete enligt
föreningens instruktioner.

Styrelsen ska även hörsamma önskemål från programteamet på
Tekniskt basår. Ett bra samarbete mellan styrelsen och
programteamet ska finnas.
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista
bidragsansökningar, beslut som tas på årsmöten och övrig
verksamhet. De skall även se till att bokslut upprättas,
verksamhetsberättelse skrivs samt att dessa lämnas till Chalmers
Studentkårs revisorer på begäran. Verksamhetsberättelsen ska
varje år lämnas till programansvarig för Tekniskt basår. Vidare
måste de även underrätta Chalmers Studentkårs styrelse när ny
styrelse väjs in samt när stadgar ändras. Styrelsen ansvarar för
föreningens utveckling och framtida arbete.
Sammanträden

2:4

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller vice
ordförande. Kallelse ska ske senast 2 dagar innan mötets datum.
Programansvarig för Tekniskt basår ska bjudas in till minst ett
sammanträde varje verksamhetsår.

Beslutsförhet

2:5

Ordförande eller vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter
måste vara närvarande för att beslut ska kunna tas.
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Protokoll

2:6

Protokoll ska alltid föras under föreningens möten. Dessa ska
arkiveras på ett sådant sätt att föreningens medlemmar lätt kan
läsa protokollen som skrivits i föreningen.

Avgående styrelse

2:7

Avgående styrelse ska skapa en god kontinuitet med den nya
styrelsen.

Styrelsemedlemmar

2:8

Varje styrelsemedlem är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som
delgivits dem genom deras post. Dessa ska finnas beskrivna i
föreningens arbetsbeskrivning.

Begränsningar

2:9

En styrelsemedlem får maximalt sitta i styrelsen i två år. Därefter
kan personen engagera sig i föreningen som en föredetta
styrelsemedlem eller som medlem.
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Kapitel 3: Medlemskap

Allmänt

3:1

Medlemskap i föreningen Tekniskt Basårs Kommitté är öppet för
alla nuvarande chalmerister.
Medlemmarna i föreningen är phaddrar på programmet Tekniskt
basår under ledning av styrelsen. Medlemmarna ska arbeta för att
skapa en god stämning bland studenterna vid Tekniskt basår.
Samtliga medlemmar skall vara anslutna till Chalmers Studentkår.

Medlemsavgift

3:2

Medlemsavgiften är 50kr.

Rättigheter

3:3

Varje medlem har rätt:
 att närvara, rösta och yttra sig vid årsmötets alla punkter.
 att få fråga eller motion behandlad av föreningsmöte.
 att ta del av föreningens protokoll och övriga handlingar
om inget annat står i stadgan.
 att efter inbjudan från styrelsen deltaga i anordnandet av
föreningens arrangemang.
 till föreningens informationskanaler.

Skyldigheter

3:4

Varje medlem är skyldig:
 att uppvisa ett gott phadderskap i sitt arbete.
 att värna om Teknisk Basårs Kommitté namn och rykte.
 att värna om Chalmers Studentkårs namn och rykte.
 att följa styrelsens beslut och regler.
 att ingå i medlemsregistret.

Medlemsregister

3:5

Föreningen ska föra medlemsregister. Medlemsregistret ska minst
bestå av följande uppgifter:
 För- och efternamn
 Telefonnummer
 Mejladress
 Föreningsnamn
Om en registrerad före detta medlem vill få sina personuppgifter
raderade från registret ska föreningen göra så omedelbart.
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3:6

Varje medlem ska uppvisa ett gott phadderskap. Detta innefattar:
 att sträva efter att alla studenter på Tekniskt basår får en
så bra tid under sin utbildning som möjligt.
 att följa de instruktioner som ges i föreningens
styrdokument.
 att sträva efter att vara en hjälpande hand i studierna för
studenter på Tekniskt basår.
 att under normala omständigheter aldrig utesluta en
student på Tekniskt basår från arrangemang som hålls av
Tekniskt Basårs Kommitté. Undantag är när arrangemanget
i fråga inte kan ta emot fler deltagare. Omständigheter då
uteslutande är befogat ska finnas beskrivet i föreningens
instruktioner och riktlinjer.
 att verka för jämställdhet i fråga om genus och klass.
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Kapitel 4: Uteslutande
Styrelsemedlem

4:1

En styrelsemedlem kan uteslutas från föreningen om personen:
 inte uppvisat gott phadderskap och att, efter två
tillsägelser från de övriga styrelsemedlemmarna, inte
ändrat sitt beteende till det bättre.
 vid minst tre tillfällen inte utfört sina arbetsuppgifter på ett
tillfredställande sätt.
 motarbetat föreningens ändamål.
 försökt förstöra Tekniskt Basårs Kommittés namn och
rykte.
 försökt förstöra Chalmers Studentkårs namn och rykte.

Medlem

4:2

En medlem kan uteslutas från föreningen om personen:
 inte uppvisat gott phadderskap och att, efter två
tillsägelser från styrelsemedlemmarna, inte ändrat sitt
beteende till det bättre.
 motarbetat föreningens ändamål.
 försökt förstöra Tekniskt Basårs Kommittés namn och
rykte.
 försökt förstöra Chalmers Studentkårs namn och rykte.

Övriga regler

4:3

Innan uteslutning av styrelsemedlem eller medlem måste en
avstängning skett. Den avstängda medlemmen måste diskuteras på
nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så
utesluts medlemmen.
Reglerna för avstängning är de samma som för uteslutning.
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Kapitel 5: Styrelsemöten

Ordning

5:1

Ordförande leder styrelsemöten. Vice ordförande leder
styrelsemötena då ordförande inte kan.
Styrelsen kan bjuda in medlemmar tillstyrelsemöten. Styrelsen
beslutar om medlemmens rösträtt. Det skall i samband med
kallelsen framgå om medlemmen har rösträtt eller inte under
mötet. Styrelsen kan även bjuda in utomstående personer till
möten. Styrelsen beslutar om denna persons rösträtt.

Styrelsemöten

5:2

Under verksamhetsåret ska minst ett styrelsemöte hållas per
månad.

Protokoll

5:3

Under mötets inledning ska en sekreterare väljas för att skriva
mötets protokoll. Detta protokoll lämnas, efter att mötet
avslutas, till kassören för arkivering.

Justerare

5:4

Under styrelsemöten behöver inga justerare väljas.

Sekreteraransvar

5:5

Sekreteraren har ansvaret att protokollföra mötet. Protokollet ska
göras tillgängligt inom 24 timmar efter mötet avslutas via de
interna kanaler som föreningen använder. Sekreteraren ansvarar
för att mötesprotokollet är sanningsenligt.
Sekreteraren lämnar efter avslutade arbetsuppgifter vidare
protokollet till kassören som arkiverar dokumentet.

Röstetal

5:6

Alla frågor som behandlas på styrelsemöte avgörs med enkel
röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster
räknas inte.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har
ordförande, eller vice ordförande då ordförande inte närvarar,
sista ordet.

Rösträtt

5:7

Endast styrelsemedlemmar har rösträtt på styrelsemöten om
inget annat beslutats för enskilt möte av styrelsen.
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Kapitel 6: Årsmöte
Ordinarie årsmöte

6:1

På ordinarie årsmötet ska minst följande punkter tas upp:
 Godkännande av föredragningslistan
 Val av ordförande att leda årsmötet
 Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
 Val av två justeringsmän
 Godkännande av mötets utlysande
 Styrelsens verksamhetsberättelse
 Styrelsens ekonomiska berättelse
 Revisorernas berättelse
 Ansvarsfrihet för styrelsen
 Val av ordförande till nästkommande styrelse.
 Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen. Den
sittande styrelsen presenterar en kandidat till varje post.
Därefter tar årsmötet beslut om personen ska väljas in
eller ej.
 Val av ersättare till styrelsen
 Val av en lekmannarevisor och ersättare.
 Val av valberedning
 Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år
Det får max äga rum fyra årsmöten under ett verksamhetsår.
Minst ett ordinarie årsmöte ska hållas varje år.
Alla medlemmar ska kallas till ordinarie årsmöte.

Extra årsmöte

6:2

Styrelsen får kalla till ett extra årsmöte om:
 nya möjliga styrelsemedlemmar uppenbarat sig för
styrelsen och att dessa kan tänkas väljas in under ett
årsmöte.
 förslag till stadgeändringar finns.
 förslag till upplösning eller vila finns.
 avstängd styrelsemedlem ska diskuteras.
Revisorer får kalla till extra årsmöte.
Ett extra årsmöte får endast behandla de punkter som nämnts i
kallelsen. Extra årsmöte är behörigt om kallelse gått ut tre veckor
i förväg.
Till extra årsmöte ska alla medlemmar kallas.

Justerare

6:3

Under årsmöte ska två justerare väljas.
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Nya styrelsen

6:4

Den nya styrelsen måste minst bestå av ordförande, vice
ordförande, kassör och ytterligare en ledamot för att få påbörja
sitt verksamhetsår.

Valberedning

6:5

Valberedningen ska bestå av minst två personer och max nio
personer.
Om valberedningen består av mindre än nio personer efter ett
årsmöte kan styrelsen i egen regi välja max ytterligare två
personer till valberedningen under ett styrelsemöte.

Behörigt årsmöte

6:6

Ett årsmöte är behörigt om:
 minst tre styrelsemedlemmar är närvarande utöver
agerande ordförande.
 Ordförande eller vice ordförande är närvarande.
 kallelsen gått ut minst tre veckor i förväg.

Röstetal

6:7

Alla frågor som behandlas på årsmöte avgörs med enkel
röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster
räknas inte.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har
ordförande, eller vice ordförande då ordförande inte närvarar,
sista ordet.

Rösträtt

6:8

Endast närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöte om inget
annat sägs i stadgan.
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Kapitel 7: Revisorer
Åligganden

7:1

Revisorer åligger att:
x Under året kontinuerligt granska räkenskaper, förvaltning
och verksamhet.
x Efter sin granskning avge revisionsberättelse.

Valbara personer

7:2

Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig
person som är bosatt i Sverige och som ej är invald i styrelsen.
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Kapitel 8: Firmatecknare

Firmatecknare

8:1

Tekniskt Basårs Kommittés firma tecknas enskilt av:
x Ordförande
x Kassör
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Kapitel 9: Stadgeändringar

Regler för
stadgeändringar

9:1

Stadgan kan endast ändras på årsmöte, endast
styrelsemedlemmarna och medlemmar har rösträtt.
En stadgeändring får endast göras om det under två årsmöten
beslutats om stadgeändring. Dessa årsmöten måste hållas av två
efterföljande styrelser. En stadgeändring får endast göras minst
ett halvår efter att en ny styrelse valts in. Förslag till
stadgeändring som tagits upp under förra verksamhetsåret måste
tas upp under nästkommande verksamhetsår. Under det
årsmötet beslutas det antingen för en stadgeändring eller så
avslås stadgeändringen. Besluten måste ha majoritet.
Då stadgeändring ska tas upp måste förslaget delges i kallelsen till
årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Process vid
stadgeändring

9:2

Vid stadgeändring ska föreningen följa Chalmers studentkårs
riktlinjer för stadgeändring.
Då kårstyrelsen godkänt ändringen ska föreningen utföra
ändringen.

Majoritet

9:3

Vid beslut om stadgeändring måste minst ¾ av årsmötets
deltagare, avrundat uppåt, vara ense.
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Kapitel 10: Upplösning

Förutsättningar

10:1

Tekniskt Basårs Kommitté kan upplösas eller tas i vila om:
 om programmet Tekniskt basår läggs ner på Chalmers.
 om förutsättningarna förändrats sådan att föreningens
ändamål inte kan nås.

Regler

10:2

Beslut om upplösning eller vila får endast tas på ett årsmöte. För
beslut krävs att 3/4 av årsmötets deltagare är ense om beslutet.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas.
Vid upplösningen skall representanter för Chalmers Studentkårs
styrelse kontaktas.
Vid upplösning skall programteamet på Tekniskt basår kontaktas.

Ekonomiska tillgångar

10:3

De ekonomiska tillgångarna överlåts till förvaltning av Chalmers
Studentkår vid upplösning eller vila.

Materiella tillgångar

10:4

De materiella tillgångarna överlåts till förvaltning av Chalmers
Studentkår vid upplösning eller vila.
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Mötesprotokoll årsmöte 21/6-2015, Tekniskt Basårs Kommitté
1.Mötet Öppnat!
1. Kl. 17:35
2. Röstetal som gäller under årsmötet är enkel röstövervikt. Slumpen avgör vid
lika röstantal.
2.Val av ordförande att leda årsmötet
1. Nomineringar:
Martin Anderberg
2. Martin Anderberg vald till ordförande
3.Godkännande av föredraglista
1. Föredragslista godkänd av årsmötets medlemmar!
4.Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
1. Nomineringar:
Kristoffer Bader
2. Kristoffer Bader vald till sekreterare av årsmötets medlemmar
5.Val av två justeringsmän
1. Nominerade:
Martin Anderberg och Bovie Hong
2. Martin Anderberg och Bovie Hong valda till justeringsmän
6.Godkännande av mötets utlysande
1. Röstning om att godkänna mötets utlysande
2. Mötets utlysande godkänt av årsmötets medlemmar
7.Förslag till verksamhetsidé:
1. I verksamhetsidén står det att TBK är en studienämnd och det är inte riktigt
är fallet. Beslut har tagits om att ändra så det nu står att ” ...TBK i viss mån agerar
studienämnd för studenter..."
2. Ett förslag om att göra ett tillägg om aspirantperiod har lagts fram.
Beslut har tagits att det inte är en del av en verksamhetsidé och därför utelämnas
förslaget.
3. Förslag till verksamhetsidé röstades om och godkändes av årsmötets medlemmar.
8.Beslut om föreningen Tekniskt Basårs Kommitté bildande:
1. Röstning om föreningens bildande
2. Föreningens bildande godkänd av majoriteten av årsmötets medlemmar.
9.Beslut om föreningens stadga:
1.Kapitel 1: Allmänt, Godkänd!
2. Kapitel 2: Styrelsen. Angående sammanträden kapitel 2:4 diskuterades det om att skicka
ut kallelse för sammanträde 2 dagar innan mötets datum var nog eller om det behövdes
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mer tid. Majoriteten röstade för att det räckte med 2 dagar innan. Kapitel 2: styrelsen,
Godkänd!
3. Kapitel 3: Medlemskap, Godkänd!
4. Kapitel 4: Uteslutande, Godkänd!
5. Kapitel 5: Styrelsemöten, Godkänd!
6. Kapitel 6: Årsmöte. Diskussion kring kapitel 6:6 uppstod angående vad som är ett behörigt
årsmöte. Inga ändringar i stadgan gjordes. Kapitel 6: Årsmöten, Godkänd!
7. Kapitel 7: Revisorer, Godkänd!
8. Kapitel 8: Firmatecknare. Diskussion kring kapitel 8:1 uppstod angående om det var
nödvändigt att ha tre stycken firmatecknare för föreningen. Ett förslag på att ta bort Vice
Ordförande som firmatecknare framfördes. Majoriteten röstade för förslaget och Vice
Ordförande togs bort som firmatecknare. Kapitel 8: Firmatecknare, Godkänd!
9. Kapitel 9: Stadgeändring, Godkänd!
10. Kapitel 10: Upplösning, Godkänd!
11. Stadgan godkänd av årsmötets medlemmar
10.Val av Ordförande till styrelsen
1. Nominerade: Nathalie Wetterling
Nathalie Wetterling vald till Ordförande.
11.Val av övriga ledamöter
1. Vice Ordförande:
Nominerad: Bovie Hong.
Bovie Hong vald till vice ordförande.
2. Kassör:
Nominerad: Gabriella Poplasen.
Gabriella Poplasen vald till kassör.
3. Kock:
Nominerad: Åsa Bjåland.
Åsa Bjåland vald till kock.
4. Øhlchef:
Nominerad: Kristoffer Bader.
Kristoffer Bader vald till øhlchef.
5. Humorsmed:
Nominerad: Christoffer Palmberg.
Christoffer Palmberg vald till humorsmed.
6. Infochef:
Nominerad: Elin Janebäck.
Elin Janebäck vald till infochef.
7. Transportansvarig:
Nominerad: Pontus Johansson.
Pontus Johansson vald till transportansvarig.
8. Mäklare:
Nominerad: Frida Jedvert.
Frida Jedvert vald till mäklare.
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12.Val av firmatecknare
1. Nathalie Wetterling vald till firmatecknare.
Gabriella Poplasen vald till firmatecknare.
13.Val av ersättare till styrelsen
1. Förslag på att inte gå igenom denna punkt har lagts fram. Grundtanken med
att hoppa över denna punkt är för att diskussionen på årsmötet ledde till att om TBK
behöver hitta ersättare så har TBK egentligen ett mycket större problem att ta itu med.
2. Majoriteten röstar för att inte gå igenom punkt 13 på dagordning.
14.Val av revisor
1. Kandidater:
Hanna Lassing Frej Stjärnborg
2. Hanna Lassing vald till revisor av majoriteten av årsmötets medlemmar.
15.Val av ersättare för revisor
1. Kandidater:
Frej Stjärnborg
2. Frej Stjärnborg vald till ersättare för revisor.
16.Val av valberedning
1. Strävan att valberedningen ska få en objektiv syn på sökande är
rekommenderad av många på årsmötet och därför har röstning om ifall sittande styrelse
får sitta i valberedningen eller inte gjorts.
Förslag 1: Sittande styrelse kan väljas till valberedningen
Förslag 2: Sittande styrelse kan inte väljas till valberedningen
Förslag 2 har röstats fram!
2. Kandidater:
Andreas Syrén, Linus Lejdfeldt, Frej Stjernborg och Martin Anderberg.
3. Samtliga kandidater blev invalda som valberedning för TBK 15/16 av årsmötets
medlemmar.
17.Förslag till verksamhetsplan 15/16
1. Det gjordes ett tillägg under ”Räknecaféer” att det är värt att notera att
mäklaren bör boka lokaler för ca 100 till 150 personer på de räknecaféer som hålls under
mottagningen. Då TB ofta har problem med fysiken så hade ett räknecafe tillämpat för
fysik varit att föredra. Detta noterades i verksamhetsplanen.
2. Det gjordes ett tillägg under ”Hösten och Vintern 2015” att det är
rekommenderat att det arrangeras något mellan mottagningen och jularrangemanget.
3. Förslaget till verksamhetsplan 15/16 godkändes av årsmötets medlemmar.
18.Ansökan om att gå med i kåren
1. Årsmötet har gått igenom Chalmers Studentkårs dokument ”Instruktioner för
kårföreningar”. En snabb presentation av ansvaret med att vara kårförening till skillnad
från en vanlig förening gjordes.
2. En diskussion om för och nackdelar avrundades med att årsmötet kom
överens om att även om det kan vara så att det blir lite mer arbete för styrelsen så
kommer det gynna TBK i framtiden. Årsmötet diskuterade även om de resurser samt
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andra fördelar som står i Chalmers Studentkårs egna instruktioner. De resurser som TBK
skulle kunna få ta del av om de blev en kårförening kommer hjälpa oerhört mycket.
3. Beslut om att TBK ska ansöka om att gå med Chalmers Studentkår har
röstats för och är nu bestämt.
19.Medlemsavgift
1. Beslut om att medlemskapsavgift ska vara 50 kronor har tagits.
20.Övriga frågor eller kommentarer
1. Ett förslag om att man har halvårsbokslut har lagts fram.
21.Mötet avslutat!
1. Kl. 21:15

Mötesprotokoll godkänd av justeringsmän:
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Verksamhetsberättelse Svea Skivgarde 14/15
Svea Skivgardes uppdrag och verksamhet består av att spela musik på en mängd
olika evenemang både på och utanför Chalmers Tekniska Högskola. Utöver arbetet
som läggs ner på de evenemang vi blir bokade till krävs att alla i kommittén lägger
ner sin tid till att fixa ny musik och planera veckans uppgifter. Det är även viktigt att
förstå och veta hur all utrustning Svea Skivgarde tillhandahåller fungerar om eventuella fel skulle uppstå och att man då åtgärdar dessa. Detta för att alltid erbjuda fullt
fungerande utrustning som uppfyller kundernas krav.

Verksamheten
Löpande verksamhet
Sveas verksamhetsplan är till stor del lik sig från år till år. Ett genomgående tema är
att vi ska fortsätta utvecklas i spelandet, göra ett så bra jobb som möjligt på alla
spelningar och att spela på så många av Chalmers studentkårs medlemmars fester
som möjligt.
Under verksamhetsåret 14/15 har vi tagit lite färre spelningar än tidigare, både på
grund av en liten dipp i antalet bokningsförfrågningar men främst på grund av att ett
stort generationsskifte har genomförts. Fem medlemmar har gått av och fem nya har
valts in. Då man som nyinvald i Svea oftast inte kan spela sedan innan har vi fått
tacka nej till ett antal spelningar för att vi helt enkelt inte varit tillräckligt många som är
tillräckligt vana bakom spelarna. Nu i slutet av året har detta dock ändrat sig och alla
de nyinvalda kan vi nu lita på skulle klara att ta spelningar själva utan att ha mer
vana medlemmar med sig.
Trots medlemsskiftet har vi nästan kunnat ta alla spelningsförfrågningar som kommit
från studenter. Det är främst bröllopsspelningar och företagsspelningar som blivit
lidande vilket påverkat vår ekonomi vilket tas upp senare i denna
verksamhetsberättelse.

Marknadsföring mot Chalmers studentkårs medlemmar
Vi har försökt jobba med att synas mer på campus och när vi spelar, detta för att det
har kommit fram att studenter tror att det är vi som spelar när det egentligen inte är
vi. Detta försämrar vårt rykte då det oftast är personer som spelar gratis bara för att
få spela och kvalitén därmed är lidande.
Vi har under året alltid haft profilkläder och fler sexmästerier trycker vår logga på
deras affischer vilket vi tror har hjälp lite mot detta problem. Det är däremot svårt att
förhindra att besökare på gasquen etc. tror att det är vi som spelar när det faktiskt
inte är det. Detta är något vi kommer behöva jobba vidare med nästa år.

Öronproppar
Vi hade inför detta året som plan att köpa in öronproppar till alla medlemmar. Då det
byttes ut så pass många medlemmar hamnade detta lite i kläm och endast ett par
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köptes in för att testas. De testade öronpropparna fungerade däremot bra och
troligtvis kommer inköpet av proppar att genomföras nästa år.

Ekonomi
Samarbetet mellan ordförande och kassör har fungerat bra och är troligtvis den
bakomliggande anledningen till att resultatet är helt godkänt trots en väldigt stor
minskning i antalet spelningar. Som tidigare nämnt är det främst bröllops- och
företagsspelningar som minskat. Dessa spelningar är vår huvudsakliga inkomstkälla
då vi tar cirka tredubbelt betalt mot hur mycket det kostar för studenter. Nästa år
kommer vi dock kunna ta fler externa spelningar då generationsskiftet är genomfört.
En annan anledning till att spelningarna kommer öka nästa år är att vi nu har en ny
hemsida vilken lanserades i maj. Vi har redan sett effekten av detta genom en högre
placering i Googles sökmotor vilket lett till en ökning av antalet externa
bokningsförfrågningar. Detta bådar gott inför nästa års ekonomi.

Reflektioner
Allt har under året flutit på väldigt bra med hänsyn till det generationsskifte som skett.
Vi är väldigt nöjda med de nya medlemmarna och de har snabbt kommit in i gruppen.
Detta får mig som ordförande att tro på en fortsatt god kontinuitet i arbetet även
nästa år och musikkunskaperna som vi besitter kommer föras vidare på ett ypperligt
sätt.

_________________________

____________________________

Per Thoresson

Hampus Ramström

Ordförande 14/15

Kassör 14/15
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