KALLELSE
2016-07-21
VO

Kallelse KS01
Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte.
Plats: Emilia
Tid: 26 juli 2016 klockan 9:00 – 11:00

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

Mötets behörighet

b.

Val av mötessekreterare och justeringsperson

c.

Godkännande av föredragningslistan

d.

Adjungeringar

Justerare: Angelica Gylling

3. Uppföljning av beslut

Rapporter
4. Ekonomiska rapporter (föreligger ej)
5. Reserapporter (Almedalen 2016)
6. Övriga rapporter (föreligger ej)

Organisation
7. BU: Ansökan kårföreningsstatus från Chalmers Entreprenörskapsförening
8. Fastställande av verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2015/2016
a.

JämK

9. Val av representation
a.

Tofsen 16/17
i.

Ledamöter utan inbördes ordning:
Mickaela Södergren, it15
Raha Dadgar, it14
Johanna Schüldt, it15
Alexandra Kettil, i13
Matilda Persson, f14
Lovisa Jäberg, it13
Danny Lam, it12
Anja Bröyn, h13
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VO

Politik
10. FuM
11. Nationell politik
a.

Remissanmodanden

b. Remissvar (föreligger ej)
12. SFS
13. GFS

Samarbeten
14. Reftec

Fastställande av Per Capsulam
Avslutande formalia
15. Meddelanden
a.

Kommande födelsedagar
i. 7/7: Frida Claesson, VO12/13, 30år

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

KS02 den 17 augusti klockan 13:30

19. Månadens viktigaste händelser
20. Rykten, skvaller och dementier
21. Mötets avslutande
På uppdrag av styrelsens ordförande,
Hanna Nilsson
Vice kårordförande
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VO

År
06/07

När
FuM 5

§
185

Beslut
att kårstyrelsen får mandat att förvärva den andel aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som erbjuds

08/09

FuM 5

117

09/10
09/10

FuM 4
FuM 4

121
121

12/13

FuM7

§198

13/14

FuM6

§150

14/15

FuM1

§25

14/15

FuM1

§45

Kommentar

FuM-ledamöter på ett lätttillgängligt sätt ges tillgång till FuM-relaterande dokuemnt, såväl arkiverade som aktuella.
Om GSF AB

Ägare Ansvarig Deadline

Status

FuM

Talman

pågår

KS

SO/VD

Pågår

KS
KS
KS

SO
SO
VO

pågår
pågår
pågår

KS
FuM

KO

Pågår
Avklarat

Chalmers Studentkår, om inte förhållanden i köperbjudandet eller om informationen om företagen kraftigt
förändras.
att kårstyrelsen får mandat att öka sitt aktieinnehav, fram till 2010-06-30, om möjlighet ges.

14/15

FuM3

§95

14/15

FuM3

§95

att anse att aktierna bör placeras och förvaltas av Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB
ChS kvarstår som medlem i GFS, men aktivt arbetar för en förändring av GFS organisation.
Kårstyrelsen får i uppgift att bevaka förändringsarbetet och återkomma om förändringar sker.
att möjligheten undersöks till att slå samman medlems- och funktionärsregistret till ett gemensamt register till FuM
1.
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.

relevanta ändringar i Åsiktsprogrammet inför FUM5.
projektet gällande utveckling av Härrydaområdet fortsätter enligt ovanstående beskrivning.

FuM

§95

14/15

FuM3

§96

14/15

FuM4

14/15

FuM4

VO

avklarat

att upp till 10 000 000 kronor avsätts från byggnadsfonden för att genomförande av projektet.
KS

avklarat

KS

avklarat

FuM

avklarat

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.

FuM3

Avklarat

hur processen har gått dittills samt hur den kommer att fortsätta fram tills processen är slutförd och föreslår

inrätta en styrgrupp med ansvar för att projektet genomförs inom nämnda villkor och ekonomiska ramar samt att

14/15

FuM5

FuM

instifta en arbetsgrupp för översyn av Åsiktsprogrammet som uppdras att avlägga rapport till FUM3 där den beskriver

Chalmers Studentkår arrenderar marken husen står på till Emils Kårhus AB för en summa överenskommen mellan
Kårstyrelsen och Emils Kårhus AB.

14/15

FuM4

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

FuM

fastställa tillägg och ändringar i stadga och reglemente enligt Bilaga 1. (Tofsen)
125
126

14/15

FuM4

126

14/15

FuM5

141

14/15

FuM5

141

14/15

FuM5

143

14/15

FuM5

155

14/15

FuM5

157

14/15

FuM5

158

14/15

FuM5

159

ålägga Kårstyrelsen att med hjälp av arbetsgruppen ta fram nya instruktioner till Kårtidningen Tofsen.
ålägga Kårstyrelsen att se över Kårledningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar

ålägga kårstyrelsen att se över kårledningens

arbetsbelastning tillsammans med staben. Om arbetet rapporteras löpande till fullmäktige i Kårstyrelsens rapporter

arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en

tills dess att en hållbar arbetsbelastning har uppnåtts.

hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben.

ålägga arbetsgruppen för strategi för kåren som helhet att rapportera till Fullmäktige möten nummer 6 och 2 till dess Översynen skall påbörjas vid årsskiftet och

FuM6

14/15

FuM7

188

VO

Pågår

KS

KO

Pågår

FuM

Talman

Pågår

att arbetet är avslutat.
sälja för 2500 kr alternativt överlåta genom gåva hela Chalmers Studentkårs fastighet i Härrydaområdet (Skårtorp

avklarat

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

VO

avklarat

kronor för projektet Kårhus på Landet.
avklarat
fastställa ändringar i stadga enligt Förslag till beslut. (Tofsens inval)
arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på strategi för kårens verksamhet inom

avklarat

engagemang och personlig utveckling senast till fullmäktigemöte 7.
arbetsgruppen för anpassning av likabehandlingspolicy kommer med förslag på ny

avklarat

likabehandlingspolicy senast fullmäktigemöte 7
medlemskapet i Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) utreds av kårstyrelsen under verksamhetsåret 15/16
Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga.
att tillsätta en arbetsgrupp om maximalt 5 personer med uppdrag att ta fram förslag på ägardirektiv till och

14/15

avklarat

KS

KS

SO

15/16

pågår

FuM

avklarat

FuM

avklarat

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

KS

KO

2020/2021

pågår

att Chalmers Studentkår skall sträva efter att bli kontantfri förutsatt att problematiken med betalning från de

KS

SO

pågår

ålägga kårstyrelsen att ta fram riktlinjer och tydliga kommunikationsvägar i samarbetet mellan

KS

VO

pågår

Emilias Kårhus AB och Chalmers Studentkår
att lägga till kårföreningen RANG paragraf 17:1

KS

VO

pågår

att ålägga kårstyrelsen att uppdatera reglementet med organisationsnummer för RANG
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram åsikter om Chalmers utbildningsutbud.

FuM

avklarat

KS

avklarat

KS

avklarat

internationella studenterna löses.
14/15

att Under verksamhetsåret 15/16 utvärdera den kontantfria verksamheten.

FuM8

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.
14/15

FuM8

15/16

FuM1

33

att arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på åsikter om Chalmers utbildningsutbud senast till
fullmäktigemöte 6.
15/16

FuM1

38

att fullmäktige beslutar om upp till 4-5 personer att välja in till arbetsgruppen för att ta fram åsikter angående
Chalmers utbildningsutbud.
att ge kårstyrelsen uppdrag att tillsätta en person ur kårledningen till arbetsgruppen.
att ålägga arbetsgruppen att avlägga en statusuppdatering senast till fullmäktigemöte 4.
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram åsikter om vad som anses vara bra arbetslivsintegrerat lärande
att arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på åsikter på åsikter senast till fullmäktigemöte 7 2015/2016

15/16

FuM2

58

att fullmäktige beslutar om upp till 4-5 personer att välja in till arbetsgruppen för att ta fram åsikter om vad som
anses vara bra arbetslivsintegrerat lärande
att arbetsgruppen ska lämna en statusrapport senast till fullmäktigemöte 5 2015/2016
att ge kårstyrelsen i uppdrag att tillsätta en person ur kårledningen till arbetsgruppen
att tillsätta en arbetsgrupp på max 6 personer för att utreda möjliggörande av positiv särbehandling, i förberedelse
för arbetslivet, gentemot Chalmersstudenter.

15/16

FuM2

60

att kårstyrelsen tillsätter en person ur kårledningen som en av de 6 personer i arbetsgruppen.
att arbetsgruppen håller en interpellation på fullmäktigesammanträde 3 eller fullmäktigesammanträde 4
att arbetsgruppen avlägger eventuell motion om ändring av likabehandlingspolicyn senast till

15/16

FuM3

85

att lägga till kårföreningen REACT under paragraf 17:1

15/16

FuM3

86

att lägga till Pyrotfonden i reglementet enligt förslag samt lägga till Pyrotfonden i lista under 18:2.

reglementet

KS

VO

avklarat

KS

VO

avklarat

att inrätta och tillsätta en referensgrupp med uppdraget att stödja valberedningen i frågor samt vara behjälpliga att

pågår

bereda underlag till fortsatt utveckling av processen
15/16

FuM3

89

att referensgruppen ska bestå av 3-5 tidigare kårledningsledamöter från olika poster och år och utse en
sammankallande inom sig
att utvärdera referensgruppens roll efter året för att veta om det ska tillsättas en grupp till 2016/2017 samt vilket
uppdrag den gruppen i så fall skulle ha
att inval av referensgruppen hänskjuts till kårstyrelsen som tillsätter den så snart de kan.

KS

VO

pågår

90

att Kårledningen fortsätter att bygga fram en platform där studentinitiativ koordineras

KS

UO

avklarat

121

att lägga till "När suppleant inträtt i frånträdandes plats tillsätts ny suppleant på samma sätt som i 7:17." i stadgans

stadgan, första läsning

KS

VO

avklarat

138

7:18
att lägga till "När suppleant inträtt i frånträdandes plats tillsätts ny suppleant på samma sätt som i 7:17." i stadgans

stadgan, andra läsning

KS

VO

avklarat

166

7:18
att ändra "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra ledamöter varav en från kårstyrensen,

stadgan, första läsning

KS

VO

avklarat

stadgan, andra läsning

KS

VO

avklarat

KS

VO

avklarat

FuM

Talman

pågår

15/16

FuM3

89

15/16

FuM3

15/16

FuM4

15/16
15/16

FuM5
FuM6

(…)" till "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra till fem övriga ledamöter varav en från
15/16
15/16

FuM7
FuM7

202

kårstyrelsen, (…)" i stadgans 11:2 enligt förslag.
att ändra "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra ledamöter varav en från kårstyrelsen,

203

(…)" till "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra till fem övriga ledamöter varav en från
att I reglementet föra in 6:25, Omröstning, med lydelsen: "Då omröstning sker med slutna sedlar skall dessa insalas i
en chalmersmössa av motsatt färg mot den chalmersmössa som talman bär under sammanträdet"
att istället för det tillägg till reglementet 6:19 som motionen föreslaget, lägga till punkt med "i samband med
fullmäktiges sammanträden bäraen vit chalmersmössa samt tillse att en svart chalmersmössa finnes tillgänglig."

15/16

FuM7

204

fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp om maximalt 6 personer som har till uppgift att se över transport, tillgänglighet
och användande av Härryda. Arbetsgruppen åläggs presentera förslag på lösningar senast fullmäktigesamanträde 1

År

När §

Ärende

13/14

KS10

13/14

KS14 §472

13/14

Beslut

Kommentar

Ansvarig

Deadline

Behandlat

KO

Pågår

SO

Pågår

KS14 §472

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.
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.

SO

Pågår

13/14

KS14 §479

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

VO

14/15

KS01 §542

bordlägga ansökan om kårföreningsstatus från Gothenburg Debate Society at Chalmers Student Union

SO

14/15

KS02

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

14/15

KS07

14/15

KS07

14/15

KS07

14/15

KS08

14/15

KS08

14/15

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

KS14 14/15

Pågår
struken

KS10 14/15

Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat

KS12 14/15
VO

Avklarat
struken

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

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

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

Avklarat
Avklarat

VO

Avklarat
avklarat

14/15

KS10

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

14/15

KS11

14/15

KS11

14/15

KS11

14/15

KS12

14/15

KS12

14/15

KS12

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.

14/15

KS13

14/15

KS14

14/15

KS14

14/15

KS14

att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 4298 kr för
Övningssektionsmöte.
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 maximalt 7 000 kr för projektet.
bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,07) om maximalt 12588 kr för transport.

15/16

KS01

11 Kårföreningsstatus

15/16

KS04

67 Uttag ur spexfonden

15/16

KS04

68 Arbetsgrupp

15/16

KS04

70 Verksamhetsberättelse

15/16

KS05

Avklarat
VO

Avklarat
avklarat

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

SO

VO

Struken
Avklarat
Avklarat

VO

Avklarat

VO

avklarat
Avklarat

Tillsättas KS04

VO

avklarat

VO

Pågår
Struken
Avklarat

World Values Initiative
(ligger på 6612,07)
I samband med
utvärdering krävs ett

VO

avklarat

VO

avklarat
Avklarat

VO

bevilja ett uttag från Spexfonden om maximalt 29 000 SEK för upprustning och inköp till spexens
VO
lokal Kvarteret enligt bilaga.
utöka antalet platser i arbetsgruppen med uppdrag att ta fram riktlinjer för kårens miljöarbete
grupp beslutad om på ks14 VO
från maximalt sju till maximalt åtta.
14/15

148 Uttag ur CFFC:s exp. fond bevilja ett uttag ur CFFCs exponeringsfond om maximalt 55 000 kronor inklusive moms och frakt för inköp
av ny lagringsenhet med tillhörande thunderboltkabel.

avklarat
Avklarat

att ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kommitté återremitteras.

att återremittera verksamhetsberättelserna från CBK 14/15 och LoB 14/15

Avklarat

godkända KS05

avklarat
15/16

Avklarat

VO
VO

pågår

Avklarat
15/16

avklarat

15/16

KS05

149 Uttag ur spexfonden

VO

15/16

pågår

bevilja uttag ur Spexfonden på max 11 000 kr till inköp av filmkamera till Chalmersspexen Bob och Vera.
15/16

KS05

150 Teknologsektionsäskning

15/16

KS05

151 Kårföreningsstatus

15/16

KS05

15/16

KS06

15/16

KS06

15/16

KS08

15/16

KS08

15/16

KS09

15/16

KS10

15/16

återremittera teknologsektionsäskning M-sektionen ”Sammanhållningsdag”.

anta REACT som kårförening.
kårstyrelsen låter Chalmers Sångkör disponera Kyrkan den första november 14:00 till den första november
152 Disposition av kyrkan
Arrangemang utfört
22:00 förbihållet att Sångkören följer de riktlinjer som specificeras i dokumentet: Riktlinjer för bokningar och
arrangemang i Chalmers Studentkårs lokaler, följer anvisningar från Husansvarig samt tecknar ett
dispositionsavtal mellan Studentkårens VD och Vice Ordförande i Chalmers Sångkör.
186 Teknologsektionsäskning att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 10 500 kr för Sektionsaktivas
M-sektionen, ersätter
dag.
KS05§150
187 Inrätta arbetsgrupp
att skapa en arbetsgrupp på upp till 5 personer, varav en person från kårledningen med uppdrag att
formulera åsikter om vad kåren tycker om entreprenörskap.
att arbetsgruppen rapporterar till kårstyrelsen och ska framkomma med förslag på åsikter till kårstyrelsen så
att det kan beslutas om senast på kårstyrelsemöte 8.
att anse beslutet omedelbart justerat.
268 Fastställa instruktioner
att Kårstyrelsen fastställer Instruktioner för studentrepresentanter i Anställningskommittén med ovan
föreslagna ändringar.
att Kårstyrelsen fastställer Instruktioner för Institutionsrådsrepresentanter med ovan föreslagna ändringar.
att Kårstyrelsen fastställer Instruktioner för Utbildningsområdesrepresentanter med ovan föreslagna
ändringar.
292 Revisions PM
att ålägga VO att lyfta brister med berörda kommittéer samt lägga PM:et till handlingarna.

VO

struken

VO

avklarat

VO

Avklarat

VO

Våren 2016

avklarat

KO

avklarat

KO

avklarat

VO

avklarat

VO

avklarat

345 Teknologsektionsäskning att avslå teknologsektionsäskning angående jubileum från F-sektionen.

VO

avklarat

KS10

346 Teknologsektionsäskning bevilja en äskning från ”planerade projekt” belastande 10 000 kr på (6612, 07) och 20 000 kr från

VO

avklarat

15/16

KS10

347 Uttag ur spexfonden

VO

pågår

15/16

KS10

348 Uttag ur spexfonden

att bevilja ett uttag ur spexfonden på max 4000 kr till inköp av gemensam rekryteringsbanderoll till
Chalmersspexet Bob och Vera.
att bevilja ett uttag ur spexfonden på max 4300 kr till inköp av kyl och pallar till spexrummet till
Chalmersspexet Bob och Vera.

VO

pågår

15/16

KS10

349 Uttag ur Gasquefonden

VO

pågår

15/16

KS10

358 Per Capsulam

VO

avklarat

15/16

KS11

380 Kårföreningsstatus

VO

avklarat

15/16

KS11

381 Kårföreningsstatus

att kårstyrelsen beviljar ett uttag ur Gasquefonden om maximalt 16 000 kronor inklusive moms och frakt för
inköp av ismaskin.
att belasta resultatenhet 19 (G.U.D) med upp till 253 tkr exkl. moms och frakt avseende kostnader kopplade
till dataräddning efter strömavbrott 2015-11-13.
att
när försäkringsärendena är avslutade lyfta beslutet för fastställande till fullmäktige.
att frånta Tarantella sin status som kårförening.
att ta bort deras konto på kårens serverar (t.ex mail och hemsida).
att bordlägga ansökan om kårföreningsstatus för MOTUS.

VO

Avklarat

15/16

KS11

382 Kårföreningsstatus

VO

avklarat

15/16

KS11

385 Teknologprojekt

VO

Avklarat

15/16

KS11

387 Uttag ur Gasquefonden

VO

pågår

Teknologsektionsäskning

bevilja en äskning på 10000 kronor från ”planerade projekt” (6612, 09) för Sjösektionens bal.

(6612, 09) för Lindholmsfestivalen.
bevilja ett uttag ur spexfonden på max 2800 kr för inköp av byggdammsugare och en sticksåg till
Chalmersspexet Bob och Vera.

att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kårförening.
att bevilja en äskning för teknologprojekt från konto ”Teknologprojekt” (6611, 07) om 7 000 kronor för
Sminkdansen.
att medel upp till 187 632 kr inkl. moms allokeras i Gasquefonen för investering av nya kylar till Gasquen.
att ge Emils Kårhus AB uppdraget att utföra inköp och installation av dessa kylar.

15/16

KS12

419 Kårföreningsstatus

att frånta Assoociation of Bangladesh Students sin status som kårförening.
att ta bort deras konto på kårens serverar (t.ex mail och hemsida).

VO

avklarat

15/16

KS12

420 Kårföreningsstatus

att bevilja MOTUS kårföreningsstatus.

VO

avklarat

15/16

KS12

421 Kårföreningsstatus

att återremittera ansökan om kårföreningsstatus från CULT.

VO

struken

15/16

KS12

422 Budgetfrånsteg

att bevilja överskridande av CFFCs budgetpost "inköp av inventarier" om maximalt 36 000 kronor.

VO

avklarat

15/16

KS12

423 Teknologsektionsäskning att bevilja en äskning från ’planerade projekt’ belastande 15 000 kronor från (6612,09) för Välkomstfest.

VO

pågår

15/16

KS13

457 Uttag ur Kollekten

VO

pågår

15/16

KS13

458 Uttag ur Cortegèfonden

VO

pågår

15/16

KS13

459 Revidera budget Svea

VO

avklarat

15/16

KS13

460 Uttag ur CFFCs exp.fond

VO

pågår

15/16

KS13

460 Uttag ur CFFCs exp.fond

VO

pågår

15/16

KS13

460 Uttag ur CFFCs exp.fond

VO

pågår

15/16

KS13

464 Teknologsektionsäskning

VO

pågår

15/16

KS14

513 Kårföreningsstatus

15/16

KS14

517 Uttag ur Spexfonden

15/16

KS14

518 Utökning av repsbudget

15/16

KS14

519 Inköp av nya inventarier

15/16

KS14

520

Placering i
organisationen

Riktlinjer för
teknologäskningar

15/16

KS14

522

15/16

KS14

Inrättandet av
524 förvaltningsråd
EKAB/emkab-kåren
Per Capsulam

15/16

KS14

552

att bevilja ett uttag från fonden Kollekten om maximalt 70 tkr inklusive mons för inköp av backuplösning.
att Chalmers Cortegè Committé beviljas tillstånd att nyttja medel ur Cortegèfonden för att införskaffa nya
hyllor samt tillbehör till förråd för en summa av maximalt 20 kkr.
att Svea Skivgarde får revidera sin budget genom att flytta 5000 kr från konto (4412) till konto (4350) samt
5000 kr från ((5412) till konto (5520)
att bevilja ett uttag ur CFFCs Exponeringsfond om maximalt 38 210 kronor inklusive moms och frakt för
inköp av bandmaskin.
att bevilja ett uttag ur CFFCs Exponeringsfond om maximalt 9450 kronor inklusive moms och frakt för inköp
av magnetband.
att CFFC åläggs att, innan dessa uttag och inköp görs, konsultera G.U.D om vald lösning.
att bevilja en äskning från konto 'planerade projekt' (6612, 09) upp till en summa om maximalt 12 638,5 kr
anmärkning finns i
för inkast (mottagningens fotbollsturnering).
protokollet
att frånta Chalmers Management Consulting Club sin status som kårförening.
att ta bort deras konto på kårens serverar (t.ex mail och hemsida) om sådana finns.
att bevilja ett uttag ur Spexfonden på max 160 000 kronor till inköp av ljudutrustning till Chalmersspexen
Bob och Vera enligt bliaga.
att utöka posten på konto 6071 med 3000 kronor i budget finansierat av extraintäkter som Veragycklarna
dragit in.
bevilja inköp på blandande inventarier enligt bilaga till max 25 000 kronor. Detta efter att fulla avsättningar
gjorts.
hela aktieinnehavet i aktiebolaget Ölbruket (556029-7854), 1000 aktier, överlåts vederlagsfritt från Chalmers
Studentkår (857200-2577) till aktiebolaget Chalmers Studentkårs företagsgrupp (556187-2895).

VO
VO
VO
VO
VO

att anta utkast på riktlinjer för teknologäskningar enligt bilaga
att kårstyrelsen åläggs att uppdatera mall för äskningarna, utfallsrapport samt ta fram en mall för
utvärdering innan riktlinjerna fastställs
att kårstyrelsen fastställer riktlinjerna efter förankring i kårledningsutskottet senast kårstyrelsemöte 4 16/17
att kårstyrelsen ansvarar för att kommunikationsmaterial tas fram för nylansering av riktlinjerna som sedan
ska användas inför utdelningstillfällena
att kårstyrelsen under året utvärderar det nya formatet och utifrån resultatet rekommenderar lämpliga
justeringar i upplägg inför verksamhetsåret 17/18

VO

att HA och VO tar med sig kårstyrelsens tankar till styrelserna för EKAB och EmKAB om att kårstyrelsens och
VD:s roll i sammanhanget behöver tydliggöras innan fastställande. Detta i linje med ansvar för bolagens
förvaltande ansvar.

VO

att Kårhuskommittén fortsätter att vara en tillfällig kommitté under verksamhetsåret 16/17.
att Kårhuskommittén utvärderas under året och kårstyrelsen ska till senast fullmäktigesammanträde sju lyfta
proposition om att göra kommittén permanent, om detta är rekommendationen från utvärderingen. Om så ej
är fallet ska kommitténs arbete upphöra i och med verksamhetsårets slut.

VO

pågår
pågår
pågår
pågår
pågår

pågår

pågår

pågår
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Reserapport – Almedalsveckan 2016
Sammanfattning
Sammanlagt sex personer från Kårledningen 15/16 och 16/17 representerade Chalmers Studentkår
under årets Almedalsvecka. Många seminarier besöktes under tre hela dagar och två halvdagar 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.
Mycket av universitetsprogrammen handlade om viken av att bredda rekrytering, att stärka lärarnas
roll i grundskolan, framförallt inom matematik och naturvetenskap. Vidare handlade det om
jämställdhet inom akademin, studentbostäder och hur resurser tilldelas från staten. Det finns även en
kort film med en liknande summering på vimeo (https://vimeo.com/173776434).
Kårledningen 16/17 rekommenderar nästa års kårledning att åka till Almedalen och gå på seminarium
under i alla fall tre hela dagar, dock inte längre än fyra seminariedagar. Åk gärna en dag i förväg
dessutom för att bekanta er med området.

Tid, plats och närvarande
Almedalsveckan i Visby besöktes 2 juli till 7 juli varav första och sista dagen var resdagar. Närvarande
från Chalmers Studentkår var KO, UO och SO från verksamhetsår 2015/2016 respektive 2016/2017.

Skapat: 2015-07-08
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Bakgrund och syfte
Kårledningen besökte Almedalen av flera skäl. Det främsta skälet var att gå på seminarier för att
samla in relevant information för respektive post att använda i sitt arbete. En annan viktig anledning
var för omvärldsbevakning och för att ta reda på vilka ämnen som kommer vara aktuella i Sverige
kommande år. Genom att lyssna på politiker och näringslivsrepresentanter kan vi som ledamöter få
en annan synvinkel till de återkommande frågor ChS arbetar med dagligen.
Som ny i ChS kårledning är det också viktigt att knyta kontakter genom att möta personer från
näringsliv, politik samt med tidigare anknytning till studentkåren eller högskolan. Att ha sin
företrädare med på plats innebär en förlängd överlämning där KLem och KL kan bredda
överlämningen till att också handla om frågor som berör arbete utanför studentkåren.

Program
Lördagen 2 juli
Lördagen startade med bilresa från Göteborg klockan 12 för att senare ta båten från Oskarshamn till
Visby. Vi var framme i Visby ca kl. 21.30 och körde vi till vårt boende, ca 40 minuters bilväg från
Visby. Kvällen gick åt till att lära känna vår värd Göran Sällfors.

Söndagen 3 juli
Profilerade lärosäten = högre kvalité? [KO, SO, UO]
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Högskolan i Borås och Västsvenska arenan
Seminariet handlade om hur utbildnings- och forskningskvaliteten påverkas av en profilering av
lärosätena. Profilering i sammanhanget syftar till specialisering, ett exempel på detta är Chalmers
styrkeområden. Synpunkter som lyftes var konsekvenserna för utbildningen vid stark profilering
inom vissa forskningsområden. Vidare diskuterades vikten av en medveten profilering som är baserat
på regionala samt nationella omständigheter. Forskare som har externa finansierar lyfts som något
som försvårade en medveten profilering. Något att ta med sig är att profilering inte nödvändigtvis
bidrar till högre kvalité men det kan vara en förutsättning för detta.

Hur kan samhället praktiskt lösa studentbostadsbristen med riktiga lägenheter till rimliga priser? [KO, SO, UO]
Svenska studenthem

Seminariet var en invigning av ”Student21an” som är en modell av en 21kvm stor studentlägenhet
som företaget Svenska Studenthem tagit fram. Intressant seminarium och vi fick möjlighet att prata
med VDn för att se om dessa bostadsmoduler var tillämpbart i Göteborg och inom Chalmers
Studentbostäder.

Måndagen 4 juli
Att leda mot hållbar samhällsutveckling [KO]
Offentliga affärer

Seminariet handlade om hur man kan leda en organisation i en digital och ständigt uppkopplad värld.
Panelen gav en bra och bred bild hur det fungerade i olika organisationer och jag tog med mig mycket
tips från seminariet.

Olika universitet och högskolor – olika samhällsroller? [UO]
Skapat: 2015-07-08
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Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Arrangören presenterade en studie som gjorts på fyra lärosäten, Halmstad, Karlstad, Uppsala och
Luleå. I studien har verksamheterna, regionala förutsättningar och resultat jämförts.
Statssekreteraren, Karin Röding, diskuterade problematiken med externa finansiärer samt att
utbildningsdepartementet ska utreda resurstilldelningssystemet för forskning. Senare i höst kommer
IVA presentera studien i form av en rapport, något som kommer blir aktuellt för PUUS att läsa.

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering? [UO]
Högskolan i Borås och Västsvenska arenan

Seminariet handlade om hur digitaliseringen påverkar oss i samhället som stort och i synnerhet
utbildningssektorn. Synpunkter som lyftes var bland annat synen på digitalisering som ett verktyg för
ökad kvalité i utbildningen och inte ett mål i sig. Vidare diskuterades även utbildningens framtid där
digital examination och MOOCS kommer ha en större roll.

Matematiken avgörande för att behålla Sveriges ledande position som innovationsland [KO, UO]
Uppsala universitet, Nationalkommittén för matematik
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En bra debattpanel där bl.a. kårens inspektor ingick som tog upp vikten av duktiga matte- och NOlärare men även att bredda rekryteringen och få folk att tycka matte är kul i unga åldrar för att säkra
kompetensförsörjningen.

Dags för en ny social bostadspolitik [SO]
Veidekke
Information om hur bostadsbyggandet utvecklats genom tiderna samt en debatt med representanter
från näringsliv, lokalpolitiker från Göteborg och akademi. Mycket av diskussionerna handlade om att
bygga fler bostäder samt bostäder som är tillgängliga för personer med en lägre socioekonomisk
status. Seminariet innehöll väldigt intressanta diskussioner med konkreta förslag på hur situationen
kan förändras för personer med låg inkomst. En väl sammansatt panel med mycket olika åsikter
bidrog till att samtalet hela tiden gick framåt samt även med inlägg av hur situationen ser ut i
Göteborg.

Är universitet och högskolor för traditionella för att bidra till lösningar av
samhällsutmaningar? [UO]
Malmö högskola

Som titeln avslöjar diskuterades lärosätenas roll i större samhällsutmaningar , som t.ex.
flyktingströmmen och klimatförändringar. Vikten av samverkan mellan högskolor och olika parter,
och inte enbart företag, lyftes. Statssekreteraren, Karin Röding, berättade med vilka medel staten kan
hjälpa lärosätena med detta, bland annat det nya kvalitetssäkringssystemet, regeringens
fokusområden och resurstilldelningssystemet.

Från beslut till förändring – jämnställdhetintegrering av universitet och
högskolor [KO, SO]
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Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Nationella sekretariatet för genusforskning,
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Ett mycket bra seminarium som gav oss stor inblick i vad jämställdhetsintegrering innebär och vilka
utmaningar de olika universiteten står inför men även för forskningsfinansiärer som precis genomgått
integreringen. Alla underströk vikten av kunskap inom området men också kompetens som stödjer
verksamheten.

Hur mår studenter? Förutsättningar för studier, kompetensförsörjning och
tillväxt [SO]
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)
En panel med studentrepresentanter, fack, högskola och sjukvård som diskuterade om hur studenters
psykosociala hälsa ser ut idag, hur studenter skiljer sig från övriga befolkningen i samma åldrar samt
vad den försämring som skett de senaste åren kan bero på. Det är bra att studenters brist på
rättigheter och dylikt lyfts fram och görs synlig, men ChS höll inte alltid med i de åtgärder som
förslogs under debatten.

Studenters hälsa i fokus [SO]
Uppsala studentradio

Med GFS ordförande i panelen var det ett kort och koncist samtal om hur studenters psykosociala
hälsa ser ut idag samt hur försäkring och sjukskrivning för studenter fungerar och inte fungerar.
Mycket likt tidigare samtalet Hur mår studenter?

3 av 9

RESERAPPORT
2016-07-12
KO, UO och SO

Ägarna, makten och hållbarheten [KO]
Smarta samtal, SIDA, SPP

Ett seminarium om hur du som ägare kan påverka företag att bli hållbart i linje med FNs 17 nya
globala hållbarhetsmål. Detta gav insikt i hur stora organisationer jobbar med ägardirektiv kring
hållbarhet och det går att till visst mål ta med sig detta i arbetet kring hur Studentkåren jobbar med
ägardirekt till företagsgruppen.

Jobbsprånget & integration – kompetens till svenska arbetsgivare [KO, UO]
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Seminariet som både Jan-Erik Sundgren och Stefan Bengtsson deltog i handlade om att visa upp
projektet jobbsprånget och hur man kan integrera nyanlända och få dem snabbt i jobb. En del av det
var att högskolan hjälper till med validering av kunskap.

Vilket är värdet av internationella studenter? [SO, UO]
Uppsala universitet, Svenska institutet, SUHF

Personer från näringslivet och akademin agerade diskussionspaneler. Samtalen berörde vikten av att
ha internationella studenter genom utbyten av studenter med andra länder sett till konkurrenskraft
inom näringsliv och akademi, avgifter och stipendier samt huruvida asylsökande ska kunna läsa på
högskola eller inte.

Sverige som kunskapsnation – var är vi på väg? [SO, UO]
Uppsala universitet, Svenska institutet, Sveriges universitet- och högskoleförbund (SUHF)
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Under seminarium diskuterades på ett mer övergripande plan hur Sverige ska, kunskapsmässigt,
konkurrera i en allt mer globaliserad värld. Helene Hellmark Knutsson berättade att departementet
ska påbörja en utredning om internationalisering, som ska utreda bland annat regler och riktlinjer
kring avgifter samt snabbspår för asylsökanden. Vidare lyfte ministern vikten av antal lärarledda
timmar och kompetensutveckling för lärare.

Tisdagen 5 juli
Studentinflytandets framtid – hur stärker vi engagemang och demokrati i
högskolan? [UO]
SUHF & SFS

Seminariet handlade hur studentinflytandet har påverkats sedan avskaffandet av kårobligatoriet samt
vilka konsekvenser det har inneburit ekonomiskt för vissa kårer. Studenter och representanter från
högskolan diskuterade vikten av studentinflytande samt hur man kan säkerställa att det är högt.
Vidare diskuterades värdet av att samarbeta mellan studenter och högskolan. Avslutningsvis
diskuterades representativiteten hos kårer med homogena ledningsgrupper.

Hur ska vi mäta forskningskvalitet – och få underlag för utveckling av
svensk forskning? [KO, UO]
Vetenskapsrådet

Seminariet började med en kort presentation om den svenska forskningsrakningen internationellt
samt vad för system de länder som ligger i topp har. En gemensam nämnare för dessa länder var ett
kvalitetssäkringssystem för forskning, i stil med vad vi i Sverige har för utbildningen. Sedan
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diskuterade representanter från forskning, lärosäten samt regeringen för- och nackdelar med ett
sådant system.

Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation? [KO]
Hej Digitalt!

Panelseminariet handlade om ledarskap i en digitaliserad värld där många i panelen underströk vikten
av att vara en digital förebild. SVTs VD tog upp ett exempel där hennes ledningsgrupp startade en
slackkanal istället för att maila. Jag tog med mig många tips om hur kårledningen kan effektivisera
sitt digitala arbete men även hur jag kan bli en bättre digital ledare.

Bostadsbyggande för en sammanhållen stad – Jämlikt Göteborg [KO, SO]
Göteborgs stad, Västsvenska arenan

Diskussion om hur boende i Göteborg kan säkras för de som behöver det samt hur nya
bostadsområden ska byggas för att öka integration. Mycket fokus låg på sociala bostadsområden som
uppfyller behoven hos invånarna som bor där. Diskussioner fördes också om hur fler bostäder ska
kunna byggas i Göteborgsområdet. Inte så mycket fokus på studenter per se men seminariet var ändå
intressant eftersom den socioekonomiska grupp människor dit studenter ofta tillhör var ofta
prioriterat.

Med högskolepoäng mot livslångt lärande? [UO]
Riksrevisionen
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Detta seminarium behandlade lärosätenas roll ur ett fortbildningsperspektiv. Riksrevisionen
presenterade en undersökning de hade genomfört samt vilka förslag de har gett regeringen.
Efterfrågan på fortbildning i arbetslivet har ökat kraftigt de senaste åren, men huruvida detta ska
fyllas upp av lärosätena var det delade meningar om i panelen. En intressant synpunkt som lyftes var
vem som ska betala för det livslånga lärandet.

Måste alla studera på högskolan? [UO]
Universitets– och högskolerådet

Seminariet behandlade breddad rekrytering. Seminariet började med en genomgång av statistik, som
visade en tydlig snedrekrytering utifrån bland annat kön och utländsk bakgrund, från en rad olika
lärosäten. Vidare diskuterades olika orsaker till denna snedrekrytering där marknadsförening och
rekryteringsaktiviteter var två viktiga faktorer. Sedan diskuterades olika åtgärder för att förbygga
snedrekrytering inom högskolan.

Vem ska bestämma hur studenter ska bo? [KO, SO]
Studentbostadsföretagen
Seminariet grundades på en rapport av Studentbostadsföretagen vilka hade undersökt hur studenter
värderade sina studentlägenheter och vad de helst skulle ändra eller inte ändra. Därefter följde ett
samtal om hur nya studentbostäder kan byggas för att nå upp till de olika önskemålen från
studenterna.

Lära lärosäten leda? Hur styrs universitet och högskolor bäst? [KO, SO, UO]
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
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Frågan om lärosäten bör styras av ett kollegialt styre, linjestyrning eller en kombination av båda lyftes
och för samt nackdelar med de båda styrelsesätten diskuterades. Mer aktuellt för högskolan än för
ChS men gav ändå inblick i hur högskolornas ledning fungerar.

Vad vinner vi på att internationaliserade svensk forskning? [SO]
Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling
Hur kan Sverige förhindra att FoU-relaterad verksamhet flyttas från Europa till Asien och Sydamerika.
Fokus låg också på att diskutera varför svenska forskare väljer att lämna Sverige för akademi och
näringsliv i andra länder. Mycket intressanta diskussioner gav en ökad förståelse for
internationalisering samt behov och brister i denna. Genom att rektor för Chalmers var med fick vi
också en inblick i hur arbetet med detta sker på Chalmers.

Behövs utlandsstudier i en svensk högskoleexamen? [UO]
Universitets– och högskolerådet

EU har en målsättning att 20 % av alla utexaminerade ska ha erfarenheter av utlandsstudier, i
dagsläget ligger Sverige på 14 %. Fokus låg främst på hur man får fler studenter att åka utomlands.
Synpunkter som lyftes var svårigheten med språket, vikten av informationsspridning och bristen på
goda förebilder, i form av Lärare.

Onsdagen 6 juli
Så gör vi Sveriges universitet och lärosäten till en plats för alla [KO, SO]
Akademiska hus, White arkitekter

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

Detta seminarium hade fokus på lärande miljöer för högskolor i Stockholm. Kontentan var att de
miljöer som högskolorna fann attraktiva och prestigefulla var även de som var mest exkluderande och
fick människor att inte söka sig till dessa campus. Arkitekterna lyfte problem med campus men också
problem med att sprida ut lärosäten. Viss relevans går att ta med sig till expansionen på Lindholmen.

Maxa högskolan – hur maximerar vi lärandet? [UO]
Sveriges universitetslärare och forskare & Sveriges förenade studentkårer
Seminariet handlade hur man förbättrar lärandet i en högskolemiljö. Det diskuterades vems ansvar
det var att ha hög kvalitet, balansen mellan forskning och undervisning och tiden samt resurser
lärarna har. Statssekreteraren, Karin Röding, berättade att Utbildningsdepartementet ska se över den
ekonomiska aspekten men betonade vikten av lokala strategier för pedagogiskt lärande.

Den outnyttjade kraften – om vägen till ökad jämställdhet i näringslivet
och akademi [KO, SO, UO]
Dagens Industri, Handelshögskolan i Stockholm

Detta seminarium handlade främst om hur Handelshögskolan har de senaste två åren jobbat mycket
med den ojämnställda miljön på skolan och diskuterade även den kritik skolan hade fått i samband
med boken ”179 år av ensamhet”. Vidare fick en panel diskutera kring jämställdhet inom akademi och
näringsliv där det fanns en samsyn kring att kunskap om ämnen är jätteviktigt men även att ta in
kompetens som kan jobba med frågorna aktivt. Vidare diskuterades kvotering där panelen inte var
överens men hade en relativt stor samsyn att positiv särbehandling kan vara ett bra verktyg. Många
bra tankar från seminariet som går att ta med i arbetet kring jämställdhetsintegrering som högskolan
jobbar med.

6 av 9

RESERAPPORT
2016-07-12
KO, UO och SO

Alla fattar utom jag – hur står det till med pedagogiken i högskolan? [SO]
Sveriges förenade studentkårer

Diskussionspass med åhörare om pedagogik, vidareutbildning av lärare etc. SO gick på denna då UO
hade ett annat seminarium men det gav inte så mycket på grund av bristande kunskaper. Detta gav
inte så givande diskussioner om hur vi kan arbeta vidare med frågan.

Vilken roll tar lärosätena för det livslånga lärande? [UO]
SUHF

Detta seminarium var väldigt likt Med högskolepoäng mot livslångt lärande. Snarlika synpunkter lyftes,
dock med lite andra utgångpunkter.

Kollektivtrafik som verktyg men vems ansvar? Jämlikt Göteborg [SO]
Göteborgs stad, Västsvenska arenan

Hur knyter man ihop en stad med hjälp av kollektivtrafik och hur säkerställer man att invånare i
behov av kollektivtrafik får tillgång till den? Seminariet var starkt kopplat till att integrera
bostadsområden som annars ses som oattraktiva eller socialt utsatta genom förbindelser till arbete,
skola och social umgänge. Seminariet var intressant och representanter för Göteborg var där vilket
gjorde det mer relevant för ChS.

Var utvecklas högskolepolitiken – på departementet, webben eller lärosätena? [UO]
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SUHF

Högskoleläckan är en facebook-grupp som används för att diskuterar utbildning- och studentpolitik.
Facebook-gruppen har på senare tid blivit allt större och information som bör delas av lärosätena
dyker upp på sidan, vidare används sidan som en opinionsbildnings plattform. Seminariet handlade
om högskoleläckans roll i dagens politiska landskap. Tankar som lyftes var problematiken med att ha
ett sådant forum online. Representanter från departementet uppmuntrade oss att använda sidan i
syfte att lyfta tankar gentemot regeringen, då de är aktiva på sidan.

Torsdagen 7 juli
Vem får plats i högskolan? Konsten att utforma ett tillträdessystem [SO,
UO]
Göteborgs universitet, Västsvenska arenan, Tillträdesutredningen

Seminarier om hur tillträdessystemet till högskola och akademi bör utformas. Bland annat
diskuterades meritpoäng, högskoleprov, utformning av urvalsgrupper och kombinationer av dessa
samt validering av arbetslivserfarenhet. Diskussionen utgick till viss del ifrån vem högskolan ska vara
till för, gymnasieelever eller fortbildning för äldre.

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – med vad krävs? [KO]

UN Sustainable Development Solutions Network Northern Europe, Göteborgs universitet,
Chalmers
Seminariet tog upp vikten av att jobba med alla 17 hållbarhetsmål och att alla kan göra något litet i
rätt riktigt. De påpekade även vikten av att samarbeta för att uppnå hållbarhetsmålen, vilket är
hållbarhetsmål nummer 17.
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Alla vinnare när idrotten tar plats på universitet [KO, SO, UO]
Chalmers, Västsvenska arenan

Chalmers vice rektor Maria Knutson Wedel tog upp vilka fördelar det finns med idrottsforskning och
att vara ett riksidrottsuniversitet. I det stora hela handlar det om att visa upp ny teknik till nya
målgrupper och på så sätt bredda rekryteringen.

Ingenjörsbristen – hur kan satsningar på ungdomar idag lösa problem för
framtiden? [KO]
NCC, Tom Tits, Mattecentrum

I detta seminarium lyfte man konkreta projekt som gjorts för att lyfta ungdomars intresse för matte
och programmering. Mattecentrum gör mycket inom frågan och hjälper många ungdomar idag med
matte.

Reflektioner
KO
Överlag tycker jag att hela Almedalen var bra och jag lärde mig mycket och fick träffa många bra
personer. Traditionen att bo hemma hos Göran var fantastisk och jag kan varmt rekommendera att
fortsätta med det. Vidare tycker jag att antalet dagar var lite för långt. Det var en klar fördel att
komma till Gotland en dag i förväg samt börja med halvdag seminarier, däremot blev det långdraget i
slutet och den sista dagen var överflödig, speciellt med tanke på hur sent vi kom tillbaka till Göteborg.
Vidare tror jag att det kan finnas fördelar att titta på att delta i en panel för att inte bara fortbildas
utan också påverka på ett större plan än vad vi gör idag. Därför rekommenderar jag att nästa år:
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Bor hos Göran
Åker dagen innan almedalsveckan börjar
Funderar kring om att vara med i en panel på ett seminarium.

UO
Att avsluta överlämningen med en vecka i Almedalen är ett bra sätt att knyta ihop säcken efter en
intensiv månad. Almedalen var ett utmärkt tillfälle att sätta allt det som diskuterats under den
senaste månaden i ett större sammanhang och få en inblick i vad som är aktuellt för det kommande
året. Veckan i Almedalen kommer förhoppningsvis underlätta i diskussionerna med högskolan samt
korta ner inlärningsperioden något.
Att bo hemma hos Göran var väldigt bra, då det gav möjlighet att varva ner efter de intensiva dagarna
i Visby. Att åka ner en dag innan veckan började gav oss möjlighet att få en känsla för området, lära
känna vår värd och planera veckan lite mer i detalj, därför rekommenderar jag att åka en dag tidigare
nästa år också. Förra årets KL upplevde att de fick för lite tid att umgås med andra kårer, något som
jag personligen inte upplevde. Jag ser dock nyttan i att diskutera förhållningsättet till andra kårer lite
extra i samband med diskussionen om syftet med resan, speciellt då det är svårt att förutse vilka typer
av personer som kommer sitta nästa år och vad de väljer att fokusera på.
Till nästa år rekommenderar jag att




Anteckna på seminarierna, lätt att glömma!
Planera seminarierna direkt i appen
Ta pauser för att reflektera, kvalité före kvantitet!
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Om det är möjligt gå runt med företrädare. Att få andra perspektiv efter ett seminarium är
guld värt

Något som kan diskuteras inför nästa år är att utöka antalet resenärer så att AO kan följa med, då det
finns relevant seminarium för den posten också. Därför tycker jag att styrelsen bör se över och ta
ställning till detta inför kommande år.

SO
Efter att inte riktigt vetat vad jag skulle förvänta mig av Almedalsveckan så var jag positivt överraskad
av att jag kunde ta del av så mycket. Det vad väldigt intressant att få lära sig mer om hur näringsliv,
politik och akademi interagerar när det gäller jämlikhet, ledarskap och bostäder. Det var många bra
seminarier och diskussioner om bostäder på Västsvenska arenan, vilket gjorde det ännu mer
intressant eftersom presentationerna ofta hade anknytning till Göteborg vilket gjorde dem mer
relevanta. Det känns också som att bostäder kan bli aktuellt inom Sveriges politik även i år sett till
mängden seminarier om det. Jämlikhet och jämlikhetsintegrering hade också många punkter på
agendan och det känns som att detta kommer att bli ett hett ämne under året.
Att få bo hemma hos Göran var en av höjdpunkterna med resan och vi kunde inte blivit mer väl
omhändertagna av honom och hans familj. Vi kunde komma ifrån Visby och slappna av på ett annat
sätt än om vi hade bott i centrala orten. Att ta en kväll att lära känna vår värd ordentligt skulle jag
säga är viktigt för att visa vår uppskattning och inte minst för att det var väldigt trevligt!
Jag har också fått chansen att träffa och prata med GFS och SFS presidier vilket har gett mig lite insikt
i vem jag kommer att arbeta med under det kommande året samt att de har fått lite koll på vem jag är.
Till nästa år rekommenderar jag att:
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Bo hos Göran!
Till viss mån kolla upp vilka de medverkande i de olika seminarierna är för att få ett hum om
kvaliteten på diskussioner. Att fråga företrädare var ett bra sätt att göra detta på
Planera i appen alla seminarier som är intressanta även om de krockar, ibland kan det vara
bra att ha backup i fall av ointressanta seminarier
Be företrädare följa med på de seminarier man annars gått själv på för att ha någon att prata
med efteråt – detta kan vara särskilt viktigt för SO som annars riskerar gå på mycket själv

Om man är intresserad av det kan en bra idé kan vara att kontakta motsvarande post från de andra
kårerna för att kunna samordna seminarier att gå på.

Frågor ställs till,
Carl von Rosen Johansson
Kårordförande
ko@chalmersstudentkar.se

Navid Haddad
Utbildningsenhetens ordförande
uo@chalmersstudentkar.se
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Beslutsunderlag - Ansökan om kårföreningsstatus från Chalmers Entreprenörskapsförening
Bakgrund
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Chalmers Entreprenörskapsförening (CE) är en helt ny förening som har målet att främja
entreprenörskap i dess breda bemärkelse på Chalmers. Under våren 2016 lades CHIVE ner som var en
kårförening för ett entreprenöriellt nätverk, och det finns för tiden ingen liknande förening på
Chalmers. Även om CHIVE lades ner, tror initiativtagarna att intresset för entreprenörskap finns kvar
bland studenterna på Chalmers. Initiativtagarna tyckte att CHIVEs namn och syfte verkade otydligt,
det fanns heller inget engagemang kvar vilket gjorde att dom önskade en nystart och startade CE.
Genom flera samarbeten vill CE stödja sina medlemmar till att möta likasinnade, lära sig om
entreprenörskap och dela idéer. Genom Chalmers Studentkår önskar CE att nå ut till medlemmarna
och ta del av lokalerna Studentkåren kan erbjuda.
Stadgarna har setts över så att de är i enlighet med Chalmers Studentkårs stadgar och innehar de
punkter som en stadga bör ha.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkas
att

uppta CE som kårförening inom Chalmers Studentkår med förbehåll

att

CE skaffar ett organisationsnummer

Bilagor
Bifogat finns:





Ansökan
Verksamhetsbeskrivning
Mötesprotokoll
Stadgar

Frågor ställs till CE eller till undertecknad,

Trygve Gröndahl
Sociala enhetens vice ordförande
031-772 39 68
vso@chalmersstudentkar.se
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Versamhetsidé Chalmers
Entreprenörskapsförening
Det övergripande målet för Chalmers Entreprenörskapsförening (CE) är att främja
entreprenörskap i dess breda bemärkelse på Chalmers, 
dels genom stöd och inspiration för
att starta företag, och dels genom engagera till ett entreprenöriellt tankesätt
. Chalmers
Entreprenörskapsförening ämnar åstadkomma detta genom att väcka tankar, föra samman
och utbilda studenter samt underlätta utvecklingen genom mentorskapsprogram.
Genom att bjuda in framgångsrika entreprenörer att berätta om sina resor till
lunchföreläsningar vill CE uppnå målet med att inspirera sina medlemmar.
För att utbilda och föra samman studenter vill Chalmers Entreprenörskapsförening anordna
workshops som exempelvis Start Up Camps och affärsutvecklingsworkshops. CE har också
idéer om att hålla sammanförande aktiviteter som pubar och sammankomster vid intressanta
produktsläpp för att låta studenter träffa likasinnade.
Genom ett nätverk av entreprenörer, studenter och alumner från entreprenörsskolan samt
med hjälp av Chalmers Ventures vill CE starta igång mentorskapsprogram. Syftet med detta
är att skapa en brygga mellan framtidens entreprenörer och de mer erfarna som kan dela
med sig av sin erfarenhet.
För att både låta studenter öva sin entreprenöriella förmåga och samtidigt skapa värde kring
Chalmers vill CE dessutom uppmuntra projekt som hjälper utsatta grupper och individer i
samhället. Detta kan bland annat göras genom utmaningar och tävlingar där studenter
använder sin tekniska kunskap för att utveckla innovationer och sedan implementera dessa
tillsammans med externa organisationer.
CE ämnar uppnå ovanstående genom att arbeta tillsammans med externa föreningar och
organisationer så som Chalmers Ventures och Drivhuset, men även andra entreprenöriella
föreningar både nationellt och internationellt, samt olika hjälporganisationer. Detta kan vara
genom att tillsammans ta fram utbildande evenemang och utmaningar, underlätta kontakten
med och tillgängliggöra resurser från dessa samarbetspartners, eller ordna utbyten och
studiebesök.

Chalmers Entreprenörskapsförening
Stadgar
20160608

Stadgar för
Chalmers Entreprenörskapsförening

2016-06-08 bildades Chalmers Entreprenörskapsförening av Anton Lindegren, Carl
Ahlstrand, Sten Li och Lucas Wasniewski. På det konstituerande mötet antogs dessa
stadgar.
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KAP. 1

ALLMÄNT

1.1

Ändamål
Chalmers Entreprenörskapsförening (CE) är ett entreprenöriellt nätverk med syfte att
inspirera och vägleda, främst Chalmers studenter, till att våga att arbeta entreprenöriellt.

1.2

Organisationsnummer
CE:s organisationsnummer är XXXXXXXXXX.

1.3

Föreningsform
CE är en ideell förening som är ansluten till Chalmers Studentkår och förbinder sig
därmed att följa de regler som Chalmers Studentkår sätter upp för associerade föreningar.
CE lyder under Chalmers och Chalmers Studentkårs styrdokument och policyer.

1.4

Oberoende
CE är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral.

1.5

Säte
CE har sitt säte i Göteborg.

1.6

Firmateckning
Föreningens firma tecknas enskilt av styrelsens ordförande och kassör.

1.7

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari  31 december.
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KAP. 2
2.1

MEDLEMMAR
Medlemskap
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för
ett medlemskap. Rätt till medlemskap i CE tillkommer alla som erlägger fastställd
medlemsavgift till föreningen, dock måste minst 50% av föreningens medlemmar vara
medlemmar i Chalmers Studentkår.
Medlemskapet bekräftas löpande under året av föreningens styrelse, och gäller fram till
innevarande verksamhetsårs slut.

2.2

Rättigheter
Varje medlem har rätt:
● att närvara, rösta och yttra sig vid årsmöte
● att delta i val till föreningens styrelse
● att ta del av föreningens protokoll och övriga handlingar
● till av föreningens erbjudna tjänster och förmåner

2.3

Skyldigheter
Medlem är skyldig att rätta sig efter denna stadga, av årsmötet eller styrelsens fattade
beslut.

2.4

Avstängning och uteslutning
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem måste behandlas på nästa årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller så
utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängningen.

3

Chalmers Entreprenörskapsförening
Stadgar
20160608

KAP. 3

ÅRSMÖTET

3.1

Befogenheter
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

3.2

Sammanträden
Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen.
Dag och tid för sammanträde fastställes av styrelsen i samband med kallelsen enligt §3.5
Årsmötet skall sammanträda minst en gång per år.

3.3

Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år.
Det åligger ordinarie årsmötet att:
● godkänna föredragningslistan
● välja ordförande att leda årsmötet
● välja sekreterare att skriva på årsmötets protokoll
● välja två justeringspersoner
● godkänna mötets utlysande
● behandla styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
● behandla den ekonomiska berättelsen för föregående år
● behandla revisorernas berättelse för föregående år
● behandla ansvarsfrihet för föregående års styrelse
● fastställa medlemsavgiften
● välja årets styrelse
● välja årets revisorer

3.4

Begäran om utlyselse av årsmöte
Rätt att begära utlysande av årsmöte tillkommer:
● styrelsen
● envar av föreningens revisorer
● minst hälften av föreningens medlemmar
Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. Årsmötet skall
hållas inom fyra veckor från det behörig framställan gjorts. För att vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas senast två veckor i förväg.

3.5

Kallelse
Kallelsen skall utständas till föreningens samtliga medlemmar minst en vecka före
årsmötet.
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3.6

Slutgiltig föredragningslista och handlingar
Slutgiltig föredragningslista och till årsmötet hörande handlingar skall utständas till
föreningens samtliga medlemmar senast tre dagar före årsmötet.

3.7

Omröstning
Rösträtt tillkommer föreningens samtliga medlemmar inklusive styrelse, och föreningens
revisorer.
Vid personval är den som erhållit mer än hälften av de angivna rösterna vald. Om sådan
röstövervikt ej nås, skall omröstning ske mellan de två som erhållit de flesta rösterna. Vid
lika antal röster avgör lotten.
Vid sakliga frågor är den mening som erhållit mer än hälften av antalet angivna rösterna
mötets beslut. Om sådan röstövervikt ej nås, skall omröstning ske mellan de två som
erhållit de flesta rösterna. Vid lika antal röster gäller som årsmötets beslut den mening
som biträdes av mötesordförande.
Röstning med fullmakt får ej ske.

3.8

Protokoll
Vid årsmötet skall protokoll föras. Protokoll som förs skall innehålla anteckningar om
ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt särskilda yttranden
och reservationer.
Protokoll justeras av årsmötets ordförande jämte två av årsmötet särskilt utsedda
justeringspersoner.
Protokollet skall färdigställas och justeras inom trettio dagar efter årsmötet.

3.9

Överklagande
Beslut av årsmötet som strider mot Chalmers Studentkårs styrdokument får undanröjas av
Chalmers Studentkårs styrelse. Sådant beslut skall tas upp till prövning om det begärs av
en kårmedlem då det rör Chalmers Studentkårs stadga, eller av föreningens medlem då
det rör föreningens stadga.

3.10

Stadgeändring
Denna stadga kan endast ändras på årsmöte. Fråga om ändring av stadga skall finnas
upptaget på kallelse till sektionsmötet och förslaget skall utsändas till föreningens
samtliga medlemmar i samband med kallelsen.
För ändring av denna stadga krävs likalydande beslut vid på två varandra följande
årsmöten med minst två veckors mellanrum vid minst två tredjedelar av antalet
närvarande är bom beslutet ense.
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KAP. 4

STYRELSEN

4.1

Befogenheter
Styrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga samt av årsmötet fattade beslut
den verkställande ledningen av föreningens verksamhets.

4.2

Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt högst sex övriga ledamöter.
Styrelsens ordförande och kassör skall vara myndiga.
Samma person får inte ha flera poster inom styrelsen,

4.3

Åligganden
Det åligger styrelsen:
● att inför årsmötet ansvara för föreningens verksamhet
● att inför årsmötet ansvara för den ekonomiska skötseln av föreningens tillgångar
● att
ansvara
för
föreningens
medlemslista,
bidragsansökningar,
medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övriga verksamhet
● tillse att bokslut upprättas, verksamhetsberättelse skrivs samt att dessa lämnas
till Chalmers Studentkår revisorer på begäran
Vidare måste styrelsen även underrätta Chalmers Studentkår styrelse när ny styrelse väljs
in, samt när stadgar ändras.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet fram tills nästkommande
ordinarie årsmöte.
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KAP. 5
5.1

REVISION OCH ANSVARSFRIHET
Revisorer
Årsmötet utser upp till tre revisorer med uppgift att granska föreningens verksamhet och
ekonomi.
Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige. Föreningens revisorer kan ej inneha
post inom styrelsen under sitt verksamhetsår.
Föreningens revisorer har lika rättigheter som föreningens medlemmar.

5.2

Åligganden
Det åligger revisorerna att:
● under året kontinuerligt granska föreningens räkenskaper och verksamhet
● över sin granskning avge revisionsberättelse
Revisionsberättelse skall innehålla yttrande ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5.3

Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer då årsmötet fattat beslut om detta.
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KAP. 6
6.1

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning
För beslut om upplösande av föreningen krävs likalydande beslut vid två på varandra
följande årsmöten vid vilka minst tre fjärdedelar av antalet medlemmar som närvarar på
mötet, är om beslutet ense.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

6.2

Tillgångar
Om årsmötet beslutar att upplösa föreningen skall föreningens skulder betalas. Därefter
ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta
ska ske beslutas på det sista årsmötet.

6.3

Upplösning
Vid upplösning skall representanter för Chalmers Studentkårs styrelse kontaktas.
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Verksamhetsberättelse JämK 15/16
Jämlikhetskommittén, JämK, har till uppgift att synliggöra och arbeta med likabehandlingsfrågor inom
utbildningen och den studiesociala verksamheten inom Chalmers och Chalmers Studentkår. JämK
ansvarar för att uppmärksamma frågeställningarna inom kåren och agera stöd till andra aktiva som vill
öka uppmärksamheten på denna typ av frågor i sin del av verksamheten. Detta sker bland annat genom
att belysa ämnet för teknologer, föreningar och sektioner genom att arrangera öppna event inom
området flera gånger per år.

Verksamheten

Kommittén har under året arbetat mycket med att fortsätta öka sin synlighet och närvaro på Chalmers
och inom studentkåren. Genom att många ledamöter från tidigare verksamhetsår satt kvar fick
kommittén en större kontinuitet än tidigare år och arbetet kunde påbörjas direkt i samband med
mottagningen. Dock valde en av de nyinvalda medlemmarna att kliva av i början av verksamhetsåret
tyvärr. Detta berodde dock inte på kommitténs arbete i sig utan skedde av personliga skäl.
Under hela året har verksamheten fortsatt att utvecklas positivt och flera nya arrangemang har
genomförts, bland annat en egen pubkväll i Café Bulten som var mycket uppskattad. Kommittén har
även fått ett utrymme på föreningstorget som bidragit mycket till att inventarier kunnat införskaffas och
användas på ett helt annat sätt än tidigare. Kommittén har genom detta även kunnat utnyttja kårhuset
mer och att ha en fast punkt på campus har gett en större känsla av gemenskap med studentkåren. Den
ökade synligheten på campus medförde även att antalet aspar och sökande till nästa års kommitté var
större än någonsin, vilket har lett till att kommittén under nästa verksamhetsår kommer att vara
fulltaligt för första gången på flera år.

Löpande verksamhet

Den löpande verksamheten har bland annat innefattat regelbundna lunchmöten. JämK har jobbat aktivt
med att synas, allt från att dela ut kakor och godis under mottagningen och i Vörtpannan under
internationella kvinnodagen och internationella dagen mot rasism, till att arrangera en feministisk pub
som lockade många teknologer. JämK var också delaktiga i pubrundan i läsperiod 4, där det delades ut
alkoholfria drinkar. Dessutom har lunchföreläsningar varit ett stående inslag under verksamhetsåret.
Positivt från året är att fler föreningar än tidigare har velat ha input och stöd i sin verksamhet, liksom
enskilda teknologer som hört av sig med funderingar. Andra aktiviteter som genomförts är deltagande
vid Kårens dag, teaterkväll med teknologer på Backa Teater och kårens deltagande i Regnbågsparden
under West Pride 2016.
Det största eventet under året var att arrangera en feministisk pubkväll i Bulten i anslutning till den
internationella kvinnodagen. För att arrangera detta gick en ledarmot SUS-utbildning samt Mat & Kalas,
som den första i JämK att ha denna utbildning. Kvällen innehöll livemusik, dj:s, mat och dryck och en
väldigt bra stämning. Puben hade totalt cirka 160 besökare och fick mycket positiva reaktioner från
studenterna. Många besökare efterfrågade fler typer av liknande arrangemang och tyckte att det var ett
roligt tillskott i pubutbudet på Chalmers.

Särskilda satsningar
Kommittéutrymme

Det nya rummet som kommittén fått till förfogande har varit väldigt användbart. Det har inneburit att
större arrangemang kunnat genomföras eftersom kommitténs inventarier inte längre har behövt
förvaras hemma hos ledamöterna och fraktas till campus inför arrangemangen. Dessutom har det
inneburit att medlemmarna i kommittén känt sig mer hemma på kommittétorget och som en naturlig
del av studentkåren. Under året har kommittén flyttat in i rummet och gjort sig hemmastadda. Flera nya
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inventarier har kunnat inhandlas, såsom ett partytält, som kommittén haft stor nytta av. Rummet delas
med Kårhuskommittén, KåK, vilket har fungerat mycket bra. Stämningen har varit god och kamratlig och
medlemmarna i KåK har tagit på sig att inreda rummet med bland annat soffor och hyllor.

Aspning och rekrytering

Tack vare att stor vikt lagts vid att kommittén ska synas mer på campus så var antalet sökande större än
det varit på flera år. Enligt många av de sökande så var den feministiska pubkvällen en stor anledning till
att de upptäckte att JämK fanns och att de ville söka. Flera asptillfällen har hållits, med många
deltagare, och bland annat har asparna fått göra egna tygpåsar med JämK-logotypen. Alla sökande har
intervjuats för att avgöra deras lämplighet och i slutändan blev alla platser i kommittén fyllda, vilket ses
som väldigt lovande inför det kommande året

JämKväll för teknologer

Under våren anordnades en feministisk pubkväll, som blev väldigt uppskattad. Detta var en ny typ av
arrangemang för JämK, som tidigare främst anordnat lunchföreläsningar och seminarium, och innebar
många nya erfarenheter för kommittén. Arrangemanget lockade många besökare och flera av gästerna
uttryckte att de skulle uppskatta att fler liknande arrangemang gjordes med jämlikhetstema. Kommittén
ser pubkvällen som en stor framgång och anser att den har hjälpt JämK att synas på campus mer än
tidigare.

Temadag/större event

En önskan i början av året var att annordna en temadag eller någon form av större event. Bortsett från
pubkvällen har detta inte blivit verklighet. För att genomföra ett stort event tror ledamöterna att det
antagligen kommer att krävas lång planering och en arbetsgrupp som arbetar fokuserat med en sådan
typ av satsning.

Involvera Lindholmen

En annan satsning som tyvärr inte har lyckats har varit att synas mer på Linholmen. Under
mottagningskampen var JämK närvarande på Lindholmen, men bortsett från detta och en teaterkväll på
Backateatern så har studenterna på Lindholmen inte involverats i kommitténs verksamhet. Detta är
något som ledamöterna hoppas att nästa års kommitté kan arbeta vidare med.

Ekonomi

Under verksamhetsåret har kommittén haft en större budget än tidigare vilket har gett mer utrymme att
utveckla JämKs egen verksamhet. Bland annat har flera olika inventarier kunnat införskaffas, men även
fler och andra arrangemang kunnat genomföras. Två av de lunchföreläsningar som genomförts under
året har dock inte belastat JämKs egen budget. En föreläsare genomförde sitt uppdrag utan ekonomisk
ersättning och en annan föreläsare kompenserades ekonomiskt via högskolans jämställdhets- och
mångfaldssamordnare. Detta gav ännu större frihet rent ekonomiskt att genomföra andra typer av
arrangemang så som att dela ut alkoholfria drinkar under pubrundan. Budgeten anses ha varit lämplig i
storlek och kommittén har utnyttjat de medel som getts. Eftersom nästa års kommitté kommer vara
fulltaligt har ordförande tillsammans med VO gjort några mindre förändringar i budgeten inför nästa år
som främst rör indirekta kostnader.
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Reflektioner

Kommittén upplever verksamhetsåret 15/16 som ett väl genomfört år. Trots avhopp har JämK varit
väldigt aktiva, särskilt under vårterminen, vilket har genererat i ett större intresse i kommittéen.
Arbetsbelastningen har tidigare varit ojämnt fördelad, där ordförande har haft mycket på sitt bord.
Under verksamhetsåret har dock denna ojämna fördelning slätats ut något, men är något som
kommittéen bör fortsätta att jobba med.
Den utökade budgeten har även gett kommittén möjlighet att utöka sin verksamhet och framför allt
anordna fler arrangemang. Den feministiska pubkvällen var en utmaning för kommittémedlemmarna
eftersom något liknande arrangemang inte genomförts tidigare. Det fanns en stor oro att något skulle gå
fel eller att det inte skulle dyka upp några gäster. I slutändan var kvällen väldigt lyckad och det visade
sig finnas ett stort intresse för denna typ av arrangemang hos kårmedlemmarna.
Rummet på kommittétorget har varit väldigt användbart och gjort stor skillnad för kommitténs arbete.
Efter att i flera år ha fått förvara saker hemma så känner medlemmarna i JämK att det blivit mycket
lättare att annordna arrangemang som kräver utrustning. Vissa arrangemang, såsom pubkvällen, hade
förmodligen inte kunnat genomföras alls om kommittén inte haft tillgång till ett eget rum.
Det ökade antalet aspar, jämfört med tidigare år, kändes väldigt positivt och kan ses som en bekräftelse
på att arbetet med synlighet på campus har fungerat. Det kommande året känns väldigt hoppfullt
eftersom JämK för första gången på länge kommer att vara fulltaliga.

_________________________
Gina Bjelkenstedt
Ordförande 15/16
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