KALLELSE
2016-05-19
VO

Ka llelse kårstyrelsem öte 1 3
Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte.
Plats. Emilia
Tid: 24 maj 2016 klockan 9:00 – 17:00

Föredra gningslista
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 (resultaträkning april)
5. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A)
6. Reserapporter (föreligger ej)
7. Övriga rapporter (föreligger ej)

Organisation
8. Avrapportering Verksamhetsplan - a) Kartlägg om Chalmers följer de uppsatta
reglerna kring utbildningen och hur de upplevs av studenterna
9. Avrapportering Verksamhetsplan - c) Ta ett helhetsgrepp om hur kåren arbetar med
att ta fram statistiska underlag
10. Avrapportering Verksamhetsplan - j Ta fram centralt stöd för arrangerandet av
masterkickoff på lokal nivå
11. Avrapportering Verksamhetsplan - l) Implementera plan för minskad
kontanthantering
12. Beslutsunderlag: Anta instruktion för arrangörer inom Chalmers Studentkår
13. Beslutsunderlag: Anta plan för sund alkoholkultur
14. Beslutsunderlag: Uttag ur fonden Kollekten
15. Beslutsunderlag: Uttag ur Cortegèfonden – nya hyllor till förråd
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16. Beslutsunderlag: Revidera budget – Svea Skivgarde
17. Beslutsunderlag: Uttag ur CFFCs exponeringsfond
18. Beslutsunderlag: Stadgeändring Teknologsektionen automation och mekatronik
19. Beslutsunderlag: Stadgeändring Datateknologsektionen
20. Beslutsunderlag: Stadgeändring Ingenjörteknologsektionen
21. Beslutsunderlag: Teknologsektionsäskning M-sektionen
22. Avsägelser
23. Val av representation
a.

Marskalksämbetet 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Maria Magnusson, k13
ii. Övriga ledamöter
Viktoria Hedlund, k11
Amanda Markgren, a13
Lena Mårtensson, f10
Jonas A. Hultén, d12

b. Festkommittén FestU 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Christoffer Berntsson, z13
ii. Kassör (nominering föreligger)
Miranda Bånnsgård, it14
c.

Ljud- och bildgruppen LoB 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Axel Bylin, f13
ii. Kassör (nominering föreligger)
Simon Bastås, z14
iii. Övriga ledamöter utan inbördes ordning
Oscar Johansson, z11
Petter Rosander, kf13
Viktor Palmqvist-Berntsson, z11
Anna Skoglund, td13
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d. Chalmers pyrotekniska kommitté Pyrot 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Jakob Lindström, d13
ii. Kassör (nominering föreligger)
Erik Larsson, z14
iii. Övriga ledamöter utan inbördes ordning
Sven Åkersten, z11
Filip Husnjak, d11
Amanda Gårdmark, f10
William Gilså, k15
Niklas Midefelt, e14
Emma Lorentzon, kfkb14
Daniel Poposki, e14
Elin Eriksson, a14
Elin Andersson, kfkb15
Elin Kores, ae15
e.

Tofsen 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Max Reidal, z14

f.

Chalmers bastukommitté 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Mattias Kuosku, z12
ii. Övriga ledamöter utan inbördes ordning
Markus Bergland, it13
Sebastian Norlin, it13
Johan Sjöberg, e13
Sebastian Pantin Liljevall, f13

g. CFFC 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Ebba Eliasson, v13
ii. Kassör (nominering föreligger)
Axel Andersson, e14
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h. Programkommittén PU 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Matilda Kristiansson, h14
ii. Kassör (nominering föreligger)
Emil Lilieblad, k14
i.

Jämlikhetskommittén JämK 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Ellen Scott, kfkb13
ii. Övriga ledamöter utan inbördes ordning
Hanna Hallborn, f15
Alexandra Parkegren, d15
Renée Gyllensvaan, it14
Linn Lyster, f14
Fredrik Mandorf, h15
Ida Aguilar Johansson, k15
Sara Waldén, td15

j.

Gasquekommittén GasqueK 16/17
i. Övriga ledamöter utan inbördes ordning
Tina Mostafavi, m14
Frida Carlvik, v15
Oscar Hermansson, h14
Erik Risfelt it13

k.

Svea Skivgarde 16/17
i. Ordförande (nominering föreligger)
Pontus Andrén, td13
ii. Kassör (nominering föreligger)
Max Edman, i14
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l.

Grand Unified Debuggers G.U.D
i. Ordförande (nominering föreligger)
Henrik Hugo, h10
ii. Ledamöter utan inbördes ordning
Valon Huskaj, d11
Mattias Alnervik, e11

m. Charmkommittén 16/17
i. Ledamöter utan inbördes ordning
Olof Svanberg, h13
Daniel Persson, z14
Laura-Marie Kaese, m15
Jim Collander, i14
David Nyström-Persson, v13
Victoria Eidenvall, it15
Nicole Tran Luu, m15
Annie Edvardsson, m14
Elamin Hamid Elamin, m14
Sofie Olsson, ae14
Amanda Lundberg, k13
n. Chalmersspexet Vera 16/17
i. Ledamöter utan inbördes ordning
Gaêlle-Sêta El-Achkar, k13
Jesper Hagberg, k10
Johanna Eriksson, k13
Victor Bergh Alvergren, td11
Viktor Griph, f03
Tina Mostafavi, m14
Andreas Johansson, z11
Emma Josefin Kruse
Agnes Kymell, at15
Viktoria Bogren, m14
Peder Züdoff Widborg, sjö12
Erik Larsson
Ivar Petersson, kfkb13
Ivar Josefsson, it13
Lovisa Persson
Sara Johansson, it12
Agnes Nerelius, a11
Oskar Rognås
Alexander Davidsson, e05
Johan Wendel, z13
Vanessa Vannas, e12
Raha Dadgar, it14
Daniel Fjällborg, kfkb 13
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o. Anställningskommittén
i. Ordinarie ledamöter
Hanna Sundström, m09
Gustaf Edman, kfkb12
ii. Suppleanter
Sebastian Schill, f13
Oscar Holke, m14
p. Utbildningområdesrepresentanter
i. MATS
Hedvig Olsson, m12
Oscar Holke, m14
ii. ASAM
Iris Hultgren, ae14
iii. EDIT-I
David Ådvall, d11
Sofie Franzén, i11
iv. KFM
Edvin Listo Zec, f12
Anton Martinsson, kfkb13

Politik
24. Fullmäktige (FuM)
25. Nationell politik
a.

Remissanmodanden (föreligger ej)

b. Remissvar (föreligger ej)
26. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
27. Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS)

Samarbeten
28. RefteC
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Fastställande av Per Capsulam
29.
a.

Fastställande av Per Capsulam: Avge propositioner och yttrande till
fullmäktigemöte 8 (2016-05-11)

Avslutande formalia
30. Meddelanden
a.

Kommande födelsedagar

i. 27/5: Axel Jarenfors, VO 11/12, 30 år

VO

ii. 31/5: Anders Karlsson, vSO 10/11, 30 år

vSO

iii. 2/6: Calla Ahlborg, hedersledamot, 88 år

KO

iv. 9/6: Torbjörn Lundh, inspektor, 51 år

KO

v. 9/6: Veronika Aspvall, KO 15/16, 25 år

VO

vi. 9/6: Angelica Fors, SO 15/16, 24 år

vSO

vii. 10/6: Lena Mårtensson, SO 13/14, VO 14/15, 25 år
viii. 13/6: Dan Li, vUO 11/12, 26 år

vUO

b. Övriga
31. Föregående mötesprotokoll
32. Övriga frågor
33. Nästa möte

KS14 den 20 juni klockan 09:00

34. Månadens viktigaste händelser
35. Rykten, skvaller och dementier
36. Mötets avslutande
På uppdrag av styrelsens ordförande,
Johan Bondesson
Vice kårordförande

7 av 7

VO

År
06/07

När
FuM 5

§
185

Ägare Ansvarig Deadline

Status

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

Beslut

Kommentar

FuM

Talman

pågår

KS

SO/VD

Pågår

KS
KS
KS

SO
SO
VO

pågår
pågår
pågår

08/09

FuM 5

117

09/10
09/10

FuM 4
FuM 4

121
121

12/13

FuM7

§198

13/14

FuM6

§150

att kårstyrelsen får mandat att förvärva den andel aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som erbjuds
Om GSF AB
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.
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.
kårstyrelsen och utredningsgruppen tar fram en plan för hur uppsamling av avgående kårledningsledamöter ska ske
och rapportera till kårstyrelsemöte 13

13/14

FuM6
§150

tillsätta en arbetsgrupp på 5-10 personer med ansvar att ta fram förslag på strategi för kåren som helhet

KS

tillsätta en arbetsgrupp om maximalt fyra personer som reviderar och breddar arvoderingspolicyn till FuM8 under
verksamhetsåret 13/14

FuM

avklarat

Reviderad Fest och alkoholpolicy

FuM

avklarat

Fastställande av prioriterade områden

FuM
FuM

avklarat
avklarat

FuM

Avklarat

13/14

FuM8

13/14

FuM8

§174

13/14

FuM8

13/14

FuM8

§221

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

14/15

FuM4

125

14/15

FuM4

126

Ny struktur för kårstyrelsens rapportering till kårfullmäktige
Företagsgruppen får i uppdrag att genomföra projektet Servicebutik i Emils kårhus enligt beskrivningen i
bakgrunden.
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.

KS

avklarat

KO

FuM

FuM

Pågår

FuM5

VO

Avklarat

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.

KS

avklarat

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

FuM

avklarat

FuM

avklarat

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

VO

Pågår

ålägga kårstyrelsen att se över kårledningens
KS
ålägga Kårstyrelsen att se över Kårledningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar
arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en
arbetsbelastning tillsammans med staben. Om arbetet rapporteras löpande till fullmäktige i Kårstyrelsens rapporter hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben.
tills dess att en hållbar arbetsbelastning har uppnåtts.
Översynen skall påbörjas vid årsskiftet och

KO

Pågår

ålägga Kårstyrelsen att med hjälp av arbetsgruppen ta fram nya instruktioner till Kårtidningen Tofsen.

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

14/15

FuM6

188

14/15

FuM7

14/15

FuM8

14/15

FuM8

15/16

FuM1

15/16

15/16

FuM1

FuM2

FuM

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

Talman

Pågår
avklarat

VO

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

SO

15/16

pågår

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

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

SO

pågår

ålägga kårstyrelsen att ta fram riktlinjer och tydliga kommunikationsvägar i samarbetet mellan
Emilias Kårhus AB och Chalmers Studentkår
att lägga till kårföreningen RANG paragraf 17:1
att ålägga kårstyrelsen att uppdatera reglementet med organisationsnummer för RANG
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram åsikter om Chalmers utbildningsutbud.
att arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på åsikter om Chalmers utbildningsutbud senast till
fullmäktigemöte 6.
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.

KS

VO

pågår

KS

VO

pågår

FuM

avklarat

KS

pågår

58

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
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

KS

avklarat

33

38

Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga.

15/16

FuM2

60

att tillsätta en arbetsgrupp på max 6 personer för att utreda möjliggörande av positiv särbehandling, i förberedelse
för arbetslivet, gentemot Chalmersstudenter.
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
fullmäktigesammanträde 5

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

KO

2020/2021

pågår

KS

VO

avklarat

KS

VO

avklarat

15/16

FuM3

89

15/16

FuM3

89

15/16

FuM3

15/16

att inrätta och tillsätta en referensgrupp med uppdraget att stödja valberedningen i frågor samt vara behjälpliga att
bereda underlag till fortsatt utveckling av processen
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

pågår

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

FuM4

121

stadgan, första läsning

KS

VO

avklarat

15/16

FuM5

138

stadgan, andra läsning

KS

VO

avklarat

15/16

FuM6

166

stadgan, första läsning

KS

VO

pågår

15/16

FuM7

202

stadgan, andra läsning

KS

VO

pågår

15/16

FuM7

203

att lägga till "När suppleant inträtt i frånträdandes plats tillsätts ny suppleant på samma sätt som i 7:17." i stadgans
7:18
att lägga till "När suppleant inträtt i frånträdandes plats tillsätts ny suppleant på samma sätt som i 7:17." i stadgans
7:18
att ändra "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra ledamöter varav en från kårstyrensen,
(…)" till "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra till fem övriga ledamöter varav en från
kårstyrelsen, (…)" i stadgans 11:2 enligt förslag.
att ändra "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra ledamöter varav en från kårstyrensen,
(…)" 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."

KS

VO

pågår

15/16

FuM7

204

FuM

Talman

pågår

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

År

När

§

Ärende

13/14

KS10

13/14

KS14

§472

13/14

KS14

13/14

Beslut

Kommentar

Ansvarig

Deadline

Behandlat

KO

Pågår

SO

Pågår

§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
D en L i
l
l
a 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

KS14

§479

Kårstyrelsen har uppdraget att löpande uppdatera styrdokumentsregistret.

VO

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

14/15

KS07

14/15

KS07

14/15

KS07

14/15

KS07

fastställa bifogad Samordningsplan för likabehandling 2014/2015 med föreslagna ändringar.

Avklarat

14/15

KS08

Avklarat

14/15

KS08

14/15

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.

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

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
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.

KS14 14/15

Pågår
struken

KS10 14/15

Avklarat
Avklarat
Avklarat
Avklarat

KS12 14/15
VO

Avklarat
struken

Avklarat
Avklarat

VO

Pågår

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

14/15

VO

Avklarat
avklarat
SO

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.

14/15

KS12

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

VO

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

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

14/15

KS14

Tillsättas KS04

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

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

15/16

KS01

11 Kårföreningsstatus

15/16

KS04

67 Uttag ur spexfonden

att ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kommitté återremitteras.

bevilja ett uttag från Spexfonden om maximalt 29 000 SEK för upprustning och inköp till spexens
lokal Kvarteret enligt bilaga.

Avklarat

avklarat
Avklarat
Struken
Avklarat
Avklarat

VO

Avklarat

VO

avklarat
Avklarat

VO

avklarat

VO

Pågår
Struken
Avklarat
avklarat
avklarat
Avklarat

VO
VO

avklarat
15/16

pågår

15/16

KS04

68 Arbetsgrupp

utöka antalet platser i arbetsgruppen med uppdrag att ta fram riktlinjer för kårens miljöarbete
från maximalt sju till maximalt åtta.

15/16

KS04

70 Verksamhetsberättelse

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

15/16

KS05

15/16

KS05

15/16

KS05

15/16

KS05

grupp beslutad om på ks14 VO
14/15
godkända KS05
VO

Avklarat
Avklarat

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.
149 Uttag ur spexfonden
bevilja uttag ur Spexfonden på max 11 000 kr till inköp av filmkamera till Chalmersspexen Bob och Vera.
150 Teknologsektionsäskning
återremittera teknologsektionsäskning M-sektionen ”Sammanhållningsdag”.

VO

15/16

avklarat

VO

15/16

pågår

VO

struken

151 Kårföreningsstatus

VO

avklarat

VO

Avklarat

15/16

KS05

152

15/16

KS06

186

15/16

KS06

187

15/16

KS08

268

15/16

KS08

292

15/16

KS10

15/16

anta REACT som kårförening.
kårstyrelsen låter Chalmers Sångkör disponera Kyrkan den första november 14:00 till den första november
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.
Teknologsektionsäskning att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’(6612,09) om maximalt 10 500 kr för Sektionsaktivas dag. M-sektionen, ersätter
KS05§150
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.
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.
Revisions PM
att ålägga VO att lyfta brister med berörda kommittéer samt lägga PM:et till handlingarna.

VO

Våren 2016

avklarat

KO

avklarat

KO

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

pågår

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

KS11

380 Kårföreningsstatus

VO

pågår

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 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

att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kårförening.

VO

pågår

15/16

KS11

385 Teknologprojekt

att bevilja en äskning för teknologprojekt från konto ”Teknologprojekt”(6611, 07) om 7 000 kronor för
Sminkdansen.

VO

Avklarat

(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.

15/16

KS11

387 Uttag ur Gasquefonden

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.

VO

pågår

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

pågår

15/16

KS12

420 Kårföreningsstatus

att bevilja MOTUS kårföreningsstatus.

VO

pågår

15/16

KS12

421 Kårföreningsstatus

att återremittera ansökan om kårföreningsstatus från CULT.

VO

pågår

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
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

2016-05-17
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

58 760

4 631 619

4 576 794

3 670 832

4 405 000

Medel från Chalmers

192 500

1 948 189

1 932 199

1 946 330

2 321 000

Administrationsbidrag

191 400

1 938 114

2 026 305

1 877 500

2 253 000

255 050

250 000

216 666

250 000

Rörelsens intäkter
Kåravgifter

Utdelning fonder
Övriga ersättningar och intäkter

1 281

12 246

145 324

Arrangemangsintäkter

-27 123

6 277 035

6 846 223

5 937 764

5 983 100

Intäkter kårhusbidrag

13 014

68 112

76 644

58 332

70 000

Sponsring

12 500

550 253

430 096

545 830

627 500

Annonsintäkter

17 000

65 200

154 348

125 832

151 000

Uthyrningsintäkter

19 535

520 264

819 245

478 830

571 500

6 401

55 442

66 553

70 832

85 000

1 000

25 000

30 000

Biluthyrning kårbilar
Övriga försäljningsintäkter

485 268

16 321 524

17 324 731

14 953 748

16 747 100

-15 745

-157 451

-304 455

-231 250

-277 500

-6 306

-1 683 384

-2 145 611

-2 081 046

-2 138 500

-378 309

-324 337

-166 666

-200 000

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta medlemskostnader
Arrangemangskostnader
Intäktsomkostnader
Partistöd
Valomkostnader

-971

-2 202

-1 437

-18 332

-22 000

-5 038

-8 367

-16 700

-12 500

-15 000

-101 575

-149 845

-125 000

-150 000

-2 331 288

-2 942 385

-2 634 794

-2 803 000

Övriga direkta kostnader

-28 060
Övriga kostnader

Chalmers Studentkår
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

2016-05-17
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-172 478

-1 812 316

-1 831 344

-1 887 348

-2 260 200

-34 967

-239 058

-201 213

-360 200

-432 250

-2 558

-295 349

-37 500

-45 000

-18 000

-213 510

-89 057

-102 000

-117 000

Nyinköp inventarier

-8 457

-213 417

-78 489

-320 906

-381 500

Drift och underhåll kårbilar

-5 874

-50 594

-69 352

-107 498

-128 500

Drift
Reparation
Underhåll
Hyra och leasing

Resekostnader

-6 204

-101 370

-132 646

-168 225

-201 300

Information

-13 072

-742 948

-801 988

-791 058

-931 500

Möteskostnader

-13 274

-154 015

-178 190

-245 699

-305 400

Representation och gåvor

-13 809

-52 226

-56 183

-79 026

-94 700

Personalomkostnader

-4 513

-268 788

-256 821

-310 806

-372 000

-42 646

-784 195

-458 476

-428 824

-514 600

-935

-105 898

-105 584

-349 996

-420 000

-6 138

-26 628

-1 666

-2 000

-334 229

-4 747 032

-4 581 320

-5 190 752

-6 205 950

-444

-4 358

-3 253

-14 894

-18 000

Arvodering

-129 150

-1 359 600

-1 385 609

-1 477 308

-1 770 016

Lönekostnader

-387 451

-3 009 482

-3 094 298

-3 246 193

-3 895 443

Arbetsgivaravgifter

-140 883

-1 126 564

-1 046 025

-1 293 731

-1 551 618

-11 810

-197 332

-194 698

-328 220

-382 780

-669 739

-5 697 336

-5 723 883

-6 360 346

-7 617 857

Administrativa kostnader
Projekt
Övriga externa kostnader

Personalkostnader
Resekostnader

Internutbildning

Summa kostnader

Rörelseresultat före fin poster

-1 032 028 -12 775 655 -13 247 589 -14 185 892 -16 626 807

-546 760

3 545 869

4 077 143

767 856

120 293

Chalmers Studentkår
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

2016-05-17
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

303

-138 196

178 622

41 666

50 000

-415

-3 610

-1 666

-2 000

3 407 258

4 252 155

807 856

168 293

Fonduttag

100 000

-179 798

Fondavsättningar

-36 600

-30 400

3 470 658

4 041 957

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Rörelseresultat efter fin poster

Årets resultat

-546 457

-546 457

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-1 048 000

807 856

-879 707

Chalmers Studentkår
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 01 Kårhuset
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

91 667

916 667

916 667

916 666

1 100 000

0

3

3

360

65 718

58 332

70 000

115 000

230 000

191 666

230 000

27 535

224 314

149 780

221 664

266 000

119 202

1 256 344

1 362 168

1 388 328

1 666 000

-164 569

-1 706 803

-1 677 129

-1 669 994

-2 004 000

-5 000

-152 523

-67 977

-254 166

-305 000

-25 186

-17 159

-93 332

-112 000

Rörelsens intäkter
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter
Intäkter kårhusbidrag
Sponsring
Uthyrningsintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Drift
Reparation
Hyra och leasing

-3 394

Nyinköp inventarier
Resekostnader

-574

Information

-53 100

Möteskostnader

-114

Personalomkostnader
Administrativa kostnader

-112

-25

-4 609

-12 498

-15 000

-15 000

-150 000

-150 002

-100 000

-120 000

-184 569

-2 034 651

-1 974 056

-2 129 990

-2 556 000

-1 974 056

-2 129 990

-2 556 000

Personalkostnader
Internutbildning

-507

-507
Summa kostnader

-184 569

-2 035 158

2016-05-17

Chalmers Studentkår
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 01 Kårhuset
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Rörelseresultat före fin poster

-65 367

-778 814

-611 888

-741 662

-890 000

Rörelseresultat efter fin poster

-65 367

-778 814

-611 888

-741 662

-890 000

Fonduttag

-109 798

Fondavsättningar

Årets resultat

-1 000 000

-65 367

-778 814

-721 686

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-741 662

-1 890 000

2016-05-17
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 02 Gasquen
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

120 832

145 000

118 000

140 500

Rörelsens intäkter
Kåravgifter

100

Utdelning fonder

50

Övriga ersättningar och intäkter

1 280

12 175

8 800

Arrangemangsintäkter

9 908

67 555

131 184

Intäkter kårhusbidrag

13 014

67 752

10 926

Uthyrningsintäkter

23 250

169 350

171 350

Övriga försäljningsintäkter

1 000

47 452

316 882

323 360

238 832

285 500

-36 469

-87 715

-87 500

-105 000

-36 469

-87 715

-87 500

-105 000

-7 832

-47 319

-39 373

-43 666

-52 000

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Drift
Reparation
Nyinköp inventarier
Resekostnader
Information
Möteskostnader
Representation och gåvor
Personalomkostnader

-756

-28 440

-20 140

-19 166

-23 000

-5 402

-55 706

-11 083

-34 998

-42 000

-50

-1 732

-1 816

-2 386

-15 606

-11 735

-13 332

-16 000

-925

-8 798

-7 288

-13 332

-14 000

-1 011

-3 348

-4 484

-3 498

-4 200

-42

-2 393

-422

-7 330

-8 800

-135 322

-160 000

Administrativa kostnader

-245

-18 404

-163 342

-96 585

2016-05-17
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 02 Gasquen
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-2 877

-850

-4 832

-5 800

-2 877

-850

-4 832

-5 800

-18 404

-202 688

-185 150

-227 654

-270 800

29 048

114 194

138 210

11 178

14 700

114 192

138 210

11 178

14 700

-36 600

-30 400

77 592

107 810

Personalkostnader
Internutbildning

Summa kostnader

Rörelseresultat före fin poster
Finansiella intäkter

Rörelseresultat efter fin poster

-2

29 048

Fondavsättningar

Årets resultat

29 048

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-14 700

11 178

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 03 Härryda
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

25 750

316 035

10 000

10 000

25 750

316 035

10 000

10 000

-31 080

-102 822

-109 994

-132 000

Reparation

-9 138

-31 742

-9 164

-11 000

Underhåll

-2 558

-295 349

-25 000

-30 000

-27

-16 369

-10 981

-19 153

-5 832

-6 000

-3 691

-8 398

-7 666

-8 000

-7 024

-11 857

-5 400

-6 480

-1 975

-2 634

-1 666

-2 000

-164 722

-195 480

-416

-500

-709

-3 000

-3 000

-178

-709

-3 416

-3 500

-66 651

-548 284

-168 138

-198 980

Rörelsens intäkter
Uthyrningsintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Drift

Nyinköp inventarier
Resekostnader

-368

Information
Möteskostnader

-239

Personalomkostnader
Administrativa kostnader

-44 250

Projekt

-15 000

-607

-66 473

-547 574

Personalkostnader
Lönekostnader

-178

Internutbildning

Summa kostnader

-607

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 03 Härryda
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat före fin poster

-607

jul-apr
2016
Utfall
-40 901

jul-apr
2015
Utfall
-232 249

jul-apr
2016
Budget
-158 138

2015/2016
Budget

Rörelseresultat efter fin poster

-607

-40 901

-232 249

-158 138

-188 980

Årets resultat

-607

-40 901

-232 249

-158 138

-188 980

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-188 980

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (1)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

7 500

61 900

51 200

50 000

60 000

7 500

61 900

51 200

50 000

60 000

-2 417

-2 530

-6 450

-6 700

-947

-6 172

-4 166

-5 000

-12 500

-15 000

-3 990

-231

-45 832

-55 000

-11 252

-8 439

-9 166

-11 000

-18 606

-17 372

-78 114

-92 700

-18 606

-17 372

-78 114

-92 700

Rörelsens intäkter
Uthyrningsintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Drift
Reparation
Underhåll
Nyinköp inventarier
Administrativa kostnader

Summa kostnader

Rörelseresultat före fin poster

7 500

43 294

33 828

-28 114

-32 700

Rörelseresultat efter fin poster

7 500

43 294

33 828

-28 114

-32 700

Årets resultat

7 500

43 294

33 828

-28 114

-32 700

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 05 Centr administrat
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

58 760

4 631 619

4 576 694

3 670 832

4 405 000

1 777 500

2 133 000

50 000

60 000

25 000

30 000

Rörelsens intäkter
Kåravgifter
Medel från Chalmers
Administrationsbidrag
Övriga ersättningar och intäkter
Uthyrningsintäkter

3 650
181 400

1 838 114

1 926 305

1

-22

134 943

-38 750

38 950

130 880

Övriga försäljningsintäkter

201 411

6 512 311

6 768 822

5 523 332

6 628 000

-15 745

-157 451

-304 455

-231 250

-277 500

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Direkta medlemskostnader
Arrangemangskostnader

-664

Övriga direkta kostnader

-101 575

-149 845

-125 000

-150 000

-259 690

-454 300

-356 250

-427 500

-18

25 208

-15 745
Övriga kostnader
Drift
Reparation
Hyra och leasing
Nyinköp inventarier

-3 055

Resekostnader
Information

Personalomkostnader

-1 833

-1 000
-5 000

-195 510

-67 663

-75 000

-90 000

-33 795

-11 427

-43 332

-52 000

-1 046

-2 050

-2 916

-3 500

-54 264

-31 094

-6 666

-8 000

-3 332

-4 000

Möteskostnader
Representation och gåvor

-832
-4 166

-3 924

-356

-6 666

-8 000

-172 740

-172 313

-172 414

-206 900

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Administrativa kostnader

Resultatenhet - 05 Centr administrat
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-27 646

-256 979

-207 671

-234 996

-282 000

-6 138

-1 839

-32 534

-724 414

-469 204

-550 320

-660 400

-276 945

-2 899 774

-3 102 937

-3 237 445

-3 884 943

-72 744

-746 962

-829 338

-862 744

-1 035 294

-58 332

-70 000

Övriga externa kostnader

Personalkostnader
Lönekostnader
Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

-349 689

-3 646 736

-3 932 276

-4 158 521

-4 990 237

Summa kostnader

-397 968

-4 630 840

-4 855 780

-5 065 091

-6 078 137

Rörelseresultat före fin poster

-196 556

1 881 471

1 913 042

458 241

549 863

303

-138 194

178 622

41 666

50 000

-415

-2 957

-1 666

-2 000

1 742 862

2 088 708

498 241

597 863

2 088 708

498 241

597 863

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Rörelseresultat efter fin poster

-196 253

Fonduttag

Årets resultat

100 000

-196 253

1 842 862

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 06 Information
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

35 000

35 000

35 000

35 000

-26 359

-50 000

-50 000

-26 359

-50 000

-50 000

Rörelsens intäkter
Övriga ersättningar och intäkter

0

Sponsring

0
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader
Intäktsomkostnader

-700
-5 241

-5 941
Övriga kostnader
Drift

-343

Nyinköp inventarier
Resekostnader
Information
Möteskostnader
Personalomkostnader
Projekt

-5 843
-65
-146 412

-91 026

-92 914

-111 500

-2 461

-2 787

-3 000

-3 600

-6 814

-6 404

-14 912

-21 470

-41 666

-50 000

-171 006

-127 531

-137 580

-165 100

-187 580

-215 100

Personalkostnader
Internutbildning

-300

-300
Summa kostnader

-176 947

-154 190

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 06 Information
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Rörelseresultat före fin poster

-176 947

-154 190

-152 580

-180 100

Rörelseresultat efter fin poster

-176 947

-154 190

-152 580

-180 100

Årets resultat

-176 947

-154 190

-152 580

-180 100

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 07 KS Gemensamt
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

27 916

287 165

277 365

216 332

266 000

Rörelsens intäkter
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter

0

27 916

287 165

277 365

216 332

266 000

-27 303

-29 525

-30 000

-30 000

-27 303

-29 525

-30 000

-30 000

-159

-296

-832

-1 000

-40 132

-749

-40 832

-49 000

-9 578

-17 317

-42 500

-51 000

-15 000

-18 000

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Drift
Nyinköp inventarier
Resekostnader

-394

Information

-15 673

Möteskostnader

-1 064

-7 222

-1 878

-10 000

-12 000

Representation och gåvor

-7 329

-33 371

-32 826

-49 998

-60 000

Personalomkostnader

-142

-979

-2 937

-6 250

-7 500

Projekt

-935

-24 940

-44 636

-99 998

-120 000

-9 863

-132 053

-100 637

-265 410

-318 500

-1 192

-430

-6 166

-7 400

-11 670

-26 090

-26 010

-22 940

-27 528

-110 506

-113 885

9 107

-8 332

-10 000

-35 604

-39 763

-4 674

-6 849

-8 220

Personalkostnader
Resekostnader
Arvodering
Lönekostnader
Arbetsgivaravgifter

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 07 KS Gemensamt
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-707

-61 976

-65 044

-101 250

-121 500

-158 486

-242 907

-87 050

-145 537

-174 648

Summa kostnader

-168 350

-402 262

-217 213

-440 947

-523 148

Rörelseresultat före fin poster

-140 433

-115 097

60 153

-224 615

-257 148

Rörelseresultat efter fin poster

-140 433

-115 097

60 153

-224 615

-257 148

Årets resultat

-140 433

-115 097

60 153

-224 615

-257 148

Internutbildning

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 08 Fullmäktige
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-971

-2 202

-1 437

-18 332

-22 000

-5 038

-8 367

-16 700

-12 500

-15 000

-6 009

-10 569

-18 137

-30 832

-37 000

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Partistöd
Valomkostnader

Övriga kostnader
Resekostnader

-73

-470

-4 680

-4 164

-5 000

Information

-6 778

-23 538

-32 437

-86 330

-96 400

Möteskostnader

-4 775

-30 508

-30 386

-39 082

-46 900

-50

-170

-476

-1 000

-1 200

-11 676

-54 686

-67 978

-130 576

-149 500

-19 870

-25 622

-27 144

-32 574

Personalomkostnader

Personalkostnader
Arvodering
Lönekostnader

2 543

Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

-4 839

-5 613

-8 529

-10 235

-14 789

-13 150

-24 998

-30 000

-36 955

-44 385

-60 671

-72 809

Summa kostnader

-17 686

-102 210

-130 500

-222 079

-259 309

Rörelseresultat före fin poster

-17 686

-102 210

-130 500

-222 079

-259 309

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 08 Fullmäktige
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat efter fin poster

-17 686

jul-apr
2016
Utfall
-102 210

Årets resultat

-17 686

-102 210

jul-apr
2015
Utfall
-130 500

jul-apr
2016
Budget
-222 079

2015/2016
Budget

-130 500

-222 079

-259 309

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-259 309

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 09 Presidiet
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

8 333

83 333

83 333

104 166

125 000

Rörelsens intäkter
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter

-1

8 333

83 333

83 332

104 166

125 000

-320

-7 170

-5 549

-28 666

-34 400

-1 988

-23 134

-31 015

-43 548

-52 260

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Resekostnader
Möteskostnader
Representation och gåvor
Personalomkostnader

-3 206
-750

-11 632

-10 541

-17 082

-20 500

-23 795

-15 262

-166 666

-200 000

-3 058

-65 731

-65 573

-255 962

-307 160

-280

-1 011

-666

-2 500

-3 000

-29 370

-293 700

-293 073

-318 174

-381 810

-7 478

-71 848

-45 397

-90 489

-108 587

-12 015

-16 238

-15 000

-15 000

-37 128

-378 574

-355 374

-426 163

-508 397

Summa kostnader

-40 186

-444 306

-420 946

-682 125

-815 557

Rörelseresultat före fin poster

-31 853

-360 973

-337 614

-577 959

-690 557

Projekt

Personalkostnader
Resekostnader
Arvodering
Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 09 Presidiet
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat efter fin poster

-31 853

jul-apr
2016
Utfall
-360 973

Årets resultat

-31 853

-360 973

jul-apr
2015
Utfall
-337 614

jul-apr
2016
Budget
-577 959

2015/2016
Budget

-337 614

-577 959

-690 557

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-690 557

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 10 Husansvarig
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

29 166

35 000

Rörelsens intäkter
Övriga ersättningar och intäkter

0

Uthyrningsintäkter
Biluthyrning kårbilar

6 401

55 442

66 553

70 832

85 000

6 401

55 442

66 553

99 998

120 000

-29 211

-42 271

-61 804

-43 540

-52 250

-18 718

-548

-4 166

-5 000

-5 874

-47 731

-67 155

-104 998

-126 000

-160

-6 287

-7 292

-4 164

-5 000

-150

-11 338

-3 104

-18 956

-22 750

-35 395

-126 345

-140 049

-175 824

-211 000

-14 685

-146 850

-146 520

-159 087

-190 905

-89

-468

-3 739

-35 149

-22 696

-45 243

-54 293

-10 875

-24 278

-24 517

-25 646

-25 980

-29 299

-206 366

-194 201

-229 976

-271 178

-64 694

-332 711

-334 249

-405 800

-482 178

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Reparation
Nyinköp inventarier
Drift och underhåll kårbilar
Resekostnader
Möteskostnader
Personalomkostnader

-145

Personalkostnader
Arvodering
Lönekostnader
Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

Summa kostnader

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 10 Husansvarig
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat före fin poster

-58 293

jul-apr
2016
Utfall
-277 269

jul-apr
2015
Utfall
-267 696

Finansiella kostnader

jul-apr
2016
Budget
-305 802

2015/2016
Budget
-362 178

-653

Rörelseresultat efter fin poster

-58 293

-277 269

-268 350

-305 802

-362 178

Årets resultat

-58 293

-277 269

-268 350

-305 802

-362 178

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

41 667

416 667

416 667

416 666

500 000

Rörelsens intäkter
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter

0

41 667

416 667

416 667

416 666

500 000

-1 553

-7 125

-3 371

-9 300

-9 300

-1 553

-7 125

-3 371

-9 300

-9 300

-7 473

-10 948

-19 832

-23 800

-1 064

-19 803

-21 819

-26 164

-31 400

-250

-3 397

-3 212

-6 166

-7 400

-1 314

-30 673

-35 978

-52 162

-62 600

-1 574

-1 073

-1 666

-2 000

-29 370

-293 700

-293 040

-312 056

-374 468

-8 353

-74 573

-45 392

-88 749

-106 499

-1 666

-2 000

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Resekostnader
Möteskostnader
Personalomkostnader

Personalkostnader
Resekostnader
Arvodering
Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

Summa kostnader

-1 563

-37 723

-371 410

-339 505

-404 137

-484 967

-40 589

-409 208

-378 853

-465 599

-556 867

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat före fin poster

1 077

jul-apr
2016
Utfall
7 459

jul-apr
2015
Utfall
37 813

jul-apr
2016
Budget
-48 933

2015/2016
Budget

Rörelseresultat efter fin poster

1 077

7 459

37 813

-48 933

-56 867

Årets resultat

1 077

7 459

37 813

-48 933

-56 867

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-56 867

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 12 Sociala enheten
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Medel från Chalmers

12 500

125 000

125 000

125 000

150 000

Administrationsbidrag

10 000

100 000

100 000

100 000

120 000

205 000

230 000

166 666

200 000

0

0

1

22 500

430 000

455 001

391 666

470 000

Rörelsens intäkter

Utdelning fonder
Övriga ersättningar och intäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

-971

-971
Övriga kostnader
Resekostnader

-831

-4 179

-3 794

-4 000

-4 800

-2 208

-2 828

-2 082

-2 500

-1 000

-20 626

-18 565

-46 932

-56 320

-250

-3 513

-3 312

-9 080

-10 900

-2 081

-30 526

-28 498

-62 094

-74 520

-79

-361

-384

-832

-1 000

-29 370

-293 700

-293 040

-312 056

-374 468

-8 353

-74 573

-45 392

-88 749

-106 499

-40 263

-38 900

-38 332

-46 000

-408 897

-377 716

-439 969

-527 967

Information
Möteskostnader
Personalomkostnader

Personalkostnader
Resekostnader
Arvodering
Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

-37 802

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 12 Sociala enheten
apr 2016
Utfall

Summa kostnader

-39 882

jul-apr
2016
Utfall
-439 423

jul-apr
2015
Utfall
-407 185

jul-apr
2016
Budget
-502 063

2015/2016
Budget

Rörelseresultat före fin poster

-17 383

-9 424

47 816

-110 397

-132 487

Rörelseresultat efter fin poster

-17 383

-9 424

47 816

-110 397

-132 487

Årets resultat

-17 383

-9 424

47 816

-110 397

-132 487

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-602 487

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

136 711

48 310

208 332

250 000

136 711

48 310

208 332

250 000

-266 591

-269 441

-166 666

-200 000

-266 591

-269 441

-166 666

-200 000

-2 997

-4 167

-1 576

-5 666

-6 800

-1 080

-832

-1 000

Möteskostnader

-947

-9 647

-12 998

-22 116

-26 540

Personalomkostnader

-150

-4 591

-4 551

-5 666

-6 800

-4 094

-18 405

-20 205

-34 280

-41 140

-130

-1 666

-2 000

Rörelsens intäkter
Övriga ersättningar och intäkter

0

Sponsring

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Intäktsomkostnader

Övriga kostnader
Resekostnader
Information

Personalkostnader
Resekostnader
Arvodering

-94 180

-146 520

-159 087

-190 905

Arbetsgivaravgifter

-21 739

-22 696

-49 984

-59 982

-1 000

-1 000

Internutbildning

Summa kostnader

-781

-4 094

-116 700

-169 346

-211 737

-253 887

-401 695

-458 992

-412 683

-495 027

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Rörelseresultat före fin poster

-4 094

-264 984

-410 682

-204 351

-245 027

Rörelseresultat efter fin poster

-4 094

-264 984

-410 682

-204 351

-245 027

Årets resultat

-4 094

-264 984

-410 682

-204 351

-245 027

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 14 CHARM
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

100

522

-63 470

5 879 633

6 292 274

5 546 100

5 546 100

Rörelsens intäkter
Övriga ersättningar och intäkter
Arrangemangsintäkter
Sponsring

78 000

-63 470

5 957 733

6 292 796

5 546 100

5 546 100

-3 988

-1 342 820

-1 563 735

-1 470 000

-1 470 000

-1 389 281

-1 563 735

-1 470 000

-1 470 000

-14 154

-14 236

-22 250

-23 500

-395

-387

-832

-1 000

-18 000

-18 000

-27 000

-27 000

-2 359

-5 745

-3 000

-3 000

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader
Intäktsomkostnader

-46 461

-3 988
Övriga kostnader
Drift
Reparation
Hyra och leasing

-18 000

Nyinköp inventarier
Drift och underhåll kårbilar

-2 864

-2 197

-2 500

-2 500

-509

-16 800

-38 566

-30 332

-36 000

-2 169

-370 311

-413 643

-381 162

-456 600

-2 338

-3 943

-4 166

-5 000

-5 469

-5 469

-13 394

-12 916

-15 500

-650

-12 024

-18 598

-14 580

-16 500

Administrativa kostnader

-46 353

-47 631

-71 664

-86 000

Projekt

-42 251

-9 217

-41 666

-50 000

-533 317

-585 556

-612 068

-722 600

Resekostnader
Information
Möteskostnader
Representation och gåvor
Personalomkostnader

-26 796

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 14 CHARM
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Personalkostnader
Resekostnader

-85

-219

-90

-832

-1 000

-14 685

-152 850

-148 020

-152 969

-183 563

-4 614

-47 413

-22 696

-48 061

-57 675

-180

-20 756

-23 539

-28 166

-33 000

-19 564

-221 238

-194 345

-230 028

-275 238

-50 348

-2 143 837

-2 343 636

-2 312 096

-2 467 838

Rörelseresultat före fin poster

-113 818

3 813 896

3 949 160

3 234 004

3 078 262

Rörelseresultat efter fin poster

-113 818

3 813 896

3 949 160

3 234 004

3 078 262

Årets resultat

-113 818

3 813 896

3 949 160

3 234 004

3 078 262

Arvodering
Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

Summa kostnader

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 16 Mottagningskommit
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

2 495

162 216

104 920

100 207

55 000

55 000

107 415

263 426

55 000

55 000

-25 000

-25 000

Rörelsens intäkter
Övriga ersättningar och intäkter

1 003

Arrangemangsintäkter
Sponsring

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

-9 514

-151 398

-60 017

-54 896

-69 531

-206 294

-25 000

-25 000

-26

-1 795

-3 043

-4 575

-6 300

-701

-16 206

-16 205

-24 166

-26 000

-15 794

-21 367

-13 715

-29 000

-2 507

-1 722

-2 366

-2 700

-3 065

-3 468

-3 166

-3 800

-69 579

-47 988

-67 800

-183

-400

-600

-8 599

-4 294

-7 000

-7 000

-8 599

-4 477

-7 400

-7 600

Intäktsomkostnader

Övriga kostnader
Resekostnader
Information
Möteskostnader
Representation och gåvor
Personalomkostnader

-100

Administrativa kostnader

-183

Övriga externa kostnader

-23 591

-827

-39 367

Personalkostnader
Resekostnader
Internutbildning

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 16 Mottagningskommit
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Summa kostnader

-827

-117 496

-280 350

-80 388

-100 400

Rörelseresultat före fin poster

-827

-10 081

-16 924

-25 388

-45 400

Rörelseresultat efter fin poster

-827

-10 081

-16 924

-25 388

-45 400

Årets resultat

-827

-10 081

-16 924

-25 388

-45 400

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

11 540

9 000

62 500

75 000

Rörelsens intäkter
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter

0

Arrangemangsintäkter

24 000

160 627

103 440

105 832

127 000

Sponsring

12 500

12 500

12 500

8 332

10 000

36 500

184 668

124 940

176 664

212 000

-46 620

-46 021

-160 332

-192 400

-46 620

-46 021

-160 332

-192 400

-1 310

-871

-832

-1 000

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Drift

-77

Nyinköp inventarier
Resekostnader

-898
-82

Information
Möteskostnader

-131

Representation och gåvor

-3 348

-974

-3 332

-4 000

-2 657

-4 006

-7 082

-8 500

-170

-607

-3 607

Personalomkostnader

-290

-500

-600

-2 500

-3 000

-390

-29

-416

-500

-11 482

-7 385

-14 662

-17 600

-1 999

-1 666

-2 000

Personalkostnader
Arvodering

-1 900

Lönekostnader

1 900

Internutbildning

-1 958

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall
-1 958

jul-apr
2015
Utfall
-1 999

jul-apr
2016
Budget
-1 666

2015/2016
Budget

-290

-60 061

-55 405

-176 660

-212 000

Rörelseresultat före fin poster

36 210

124 607

69 535

4

Rörelseresultat efter fin poster

36 210

124 607

69 535

4

Årets resultat

36 210

124 607

69 535

4

Summa kostnader

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-2 000

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 18 CIRC

2016-05-17

apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

10 417

104 167

104 167

105 000

105 000

157 187

165 000

165 000

30 000

30 000

Rörelsens intäkter
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter

-8

Arrangemangsintäkter

164 286

Sponsring

66 622

10 417

335 066

261 354

300 000

300 000

-174 412

-196 292

-209 500

-209 500

-174 412

-196 292

-209 500

-209 500

-416

-500

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Nyinköp inventarier
Resekostnader

-366

-3 354

-5 369

-7 082

-8 500

Information

-9 450

-9 384

-34 164

-36 000

Möteskostnader

-1 325

-2 098

-4 166

-5 000

-18 019

-1 096

-2 290

-2 750

-1 198

-1 166

-1 400

-19 146

-49 284

-54 150

-240

-416

-500

-33 260

-13 764

-13 795

-13 795

-8 940

-2 132

-4 334

-4 334

Personalomkostnader
Administrativa kostnader

-82

Övriga externa kostnader

-366

-32 230

Personalkostnader
Resekostnader
Arvodering
Arbetsgivaravgifter

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 18 CIRC
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-3 000

-1 815

-6 000

-6 000

-45 200

-17 951

-24 545

-24 629

-366

-251 842

-233 388

-283 329

-288 279

Rörelseresultat före fin poster

10 051

83 224

27 965

16 671

11 721

Rörelseresultat efter fin poster

10 051

83 224

27 965

16 671

11 721

Årets resultat

10 051

83 224

27 965

16 671

11 721

Internutbildning

Summa kostnader

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 19 GUD
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

2016-05-17

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

-622

-622
Övriga kostnader
Drift

-8 713

-19 295

-32 498

-39 000

Reparation

-5 344

-12 992

-25 000

-30 000

Nyinköp inventarier

-7 632

-8 092

-27 082

-32 500

-2 476

-416

-500

-1 792

-2 286

-6 664

-8 000

-4 048

-10 171

-8 332

-10 000

-15 019

-16 643

-30 832

-37 000

-361 923

-71 954

-130 824

-157 000

-1 004

-969

-4 000

-6 000

-1 004

-969

-4 000

-6 000

Resekostnader
Information
Möteskostnader

-705

Personalomkostnader
Administrativa kostnader

-319 375

-705
Personalkostnader
Internutbildning

Summa kostnader

-705

-362 927

-73 545

-134 824

-163 000

Rörelseresultat före fin poster

-705

-362 927

-73 545

-134 824

-163 000

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 19 GUD
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat efter fin poster

-705

jul-apr
2016
Utfall
-362 927

Fonduttag

jul-apr
2015
Utfall
-73 545

jul-apr
2016
Budget
-134 824

-163 000

-70 000

Fondavsättningar

Årets resultat

2015/2016
Budget

-33 300

-705

-362 927

-143 545

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

-134 824

-196 300

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 20 Tofsen
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

17 000

65 200

154 348

125 832

151 000

17 000

65 200

154 348

125 832

151 000

-416

-500

Rörelsens intäkter
Annonsintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Nyinköp inventarier
Resekostnader
Information
Möteskostnader

-245

-1 350

-1 250

-1 500

-77 780

-118 997

-104 666

-125 000

-84

-311

-832

-1 000

-195

-832

-1 000

-705

-1 724

-1 082

-1 300

-154

-56

-12 998

-15 600

-500

-600

-122 576

-146 500

Representation och gåvor
Personalomkostnader

-146

Administrativa kostnader
Övriga externa kostnader

-146

-78 967

-122 633

-58

-416

-500

-533

-196

-3 332

-4 000

-533

-254

-3 748

-4 500

-146

-79 500

-122 887

-126 324

-151 000

16 854

-14 300

31 462

-492

Personalkostnader
Resekostnader
Internutbildning

Summa kostnader

Rörelseresultat före fin poster

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 20 Tofsen
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat efter fin poster

16 854

jul-apr
2016
Utfall
-14 300

Årets resultat

16 854

-14 300

jul-apr
2015
Utfall
31 462

jul-apr
2016
Budget
-492

31 462

-492

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2015/2016
Budget

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 22 IAESTE
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

36 500

39 079

17 500

17 500

36 500

39 001

17 500

17 500

-287

-10 458

-28 045

-4 166

-5 000

-287

-10 458

-28 045

-4 166

-5 000

-28

-22 418

-6 119

-3 332

-4 000

-1 433

-5 000

-6 000

-436

-919

-109

-666

-800

-749

-166

-200

-8 411

-9 164

-11 000

-1 963

-1 500

-1 500

-1 963

-1 500

-1 500
-17 500

Rörelsens intäkter
Arrangemangsintäkter

-78

Sponsring

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Resekostnader
Information
Möteskostnader
Personalomkostnader

-464

-23 337

Personalkostnader
Internutbildning

Summa kostnader

-751

-33 794

-38 418

-14 830

Rörelseresultat före fin poster

-751

2 706

583

2 670

2016-05-17

Chalmers Studentkår

2 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 22 IAESTE
apr 2016
Utfall

Rörelseresultat efter fin poster

-751

jul-apr
2016
Utfall
2 706

Årets resultat

-751

2 706

jul-apr
2015
Utfall
583

jul-apr
2016
Budget
2 670

583

2 670

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2015/2016
Budget

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (1)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 24 Idrottskommitten
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

-25 872

-346

-27 500

-30 000

-416

-500

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga kostnader
Nyinköp inventarier
Möteskostnader

-25 872

-346

-27 916

-30 500

Summa kostnader

-25 872

-346

-27 916

-30 500

Rörelseresultat före fin poster

-25 872

-346

-27 916

-30 500

Rörelseresultat efter fin poster

-25 872

-346

-27 916

-30 500

Årets resultat

-25 872

-346

-27 916

-30 500

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2016-05-17

Chalmers Studentkår

1 (2)

Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

2015/2016
Budget

50 000

20 000

50 000

50 000

Rörelsens intäkter
Utdelning fonder
Arrangemangsintäkter

2 439

2 439

2 439

52 439

20 000

50 000

50 000

-478

-27 299

-11 557

-35 248

-42 300

-478

-27 299

-11 557

-35 248

-42 300

-166

-200

-3 332

-4 000

Representation och gåvor

-250

-300

Personalomkostnader

-166

-200

-4 398

-3 914

-4 700

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Arrangemangskostnader

Övriga kostnader
Resekostnader
Information

-263
-1 039

-3 363

Möteskostnader

-4 336
-62

-1 039

-3 626

Personalkostnader
Arvodering

-3 500

Arbetsgivaravgifter
Internutbildning

Summa kostnader

-764
-49

-2 433

-216

-2 500

-3 000

-49

-6 697

-216

-2 500

-3 000

-1 566

-37 621

-16 172

-41 662

-50 000

2016-05-17

Chalmers Studentkår
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Resultatrapport, ram-budget
857200-2577

Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt
apr 2016
Utfall

jul-apr
2016
Utfall

jul-apr
2015
Utfall

jul-apr
2016
Budget

Rörelseresultat före fin poster

873

14 818

3 828

8 338

Rörelseresultat efter fin poster

873

14 818

3 828

8 338

Årets resultat

873

14 818

3 828

8 338

Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.

2015/2016
Budget
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Ra pporttillKS 1 3 från P residiet
Reflektioner
KO
Det känns lite konstigt att försöka avsluta när arbetet egentligen löper på som det brukar med möten.
Jag börjar förstå att avsluta för mig kanske inte betyder att avsluta saker utan snarare dokumentera
vad nästa års kårordförande behöver veta. För min del känner jag mig ganska nöjd med att året snart
är slut. Jag tappar motivationen ibland men det går för det mesta bra. Efter ett par veckor med lite
försmak på sommarvädret längtar jag otroligt mycket till att inte göra något alls. Det känns också kul
att jag ska sitta kvar i några styrelser under nästa år vilket gör att jag inte har lika stor
separationsångest som jag kanske annars hade haft från uppdraget.

VO
Att det finns alldeles för mycket att göra under ett år för att man ska hinna med var något jag hade
hört och sett innan, men ändå inte riktigt trott på. Nu kan jag av egen erfarenhet hålla med. Året har
rusat iväg fortare än man någonsin kunnat förvänta sig, och har hela tiden kantats av överraskningar
och utmaningar. Att försöka avsluta projekt eller se till att de är överlämningsbara har blivit ett
faktum på den senaste tiden, och just nu är känslan att det är lite för många lösa trådar kvar som
måste åtgärdas innan jag kan känna mig nöjd. Jag ser fram emot ett par intensiva veckor framöver,
och en givande överlämning för att sätta en bra grund för kommande år.

Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen

Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB
Sedan föregående rapportering har det varit strategidag och styrelsemöte för moderbolagets styrelse
samt bolagsstämma.
Styrelsen arbetar vidare med det strategidokument som håller på att tas fram. Fokus just nu ligger på
kommunikation och vem som ska kommunicera vad av den ideella delen av kåren och
företagsgruppen.
På bolagsstämman valdes ny styrelse in, ägardirektiven fastställdes, föregående styrelse och VD blev
ansvarsbefriade och alla dotterbolag höll en presentation kring deras arbete under året och vad de ser
för risker och möjligheter.

Emils Kårhus AB (EKAB) och Emilias Kårhus AB (EmKAB)
Sedan förra rapporteringen har VO varit på styrelsemöte för EKAB och EmKAB. Kårhus på landetprojektet i Härryda tar av förklarliga skäl mer eller mindre all tid inom EmKAB. Arbetet med att
förtydliga ansvarsfördelning och samarbete mellan EKAB och Kårhuskommittén respektive EmKAB
och Bastukommittén rullar på som en viktig process och framsteg har gjorts. Hur detta ska
organiseras ska på remiss till kårstyrelsen och sedan beslutas om i styrelsen under hösten. VO har
också närvarat på möte med rådgivande gruppen, som håller koll på underhållsfonden i EKAB, i vanlig
ordning.
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Ekonomi och kassörer
Arbetet med ekonomi har den senaste tiden kretsat nästa uteslutande kring budget för
nästkommande verksamhetsår. I detta arbete har möten med samtliga ansvariga för resultatenheter
hållits samt diskuterats inom kårstyrelsen. Under arbetets gång har många felkonteringar och
konstigheter upptänkts och åtgärdats vilket ibland kan vara nödvändigt för att kunna föreslå en väl
avvägd budget.
Gällande kommittéer och ekonomi har några kommittéer beviljats göra inköp utöver deras budgetar
och omfördelningar mellan konton utifrån att deras upplupna intäkter och prognos. I förra rapporten
lyftes det fram att några kommittéer legat efter med sina kvartalsbokslut under året. VO har fångat
upp dessa och försökt mana till att få de på rätt köl igen. Ett inplanerat möte med lekmannarevisorer
inom snar framtid kommer belysa vilka problem och orosmoln som kvarstår. Dessa måste sedan
kommittékassörer, VO och ekonomiavdelningen samt kommittékassörers företrädare ta ett
gemensamt tag för att få rätsida med inför årsbokslutet.
Det kommer inte att hållas en kassörsutbildning innan sommaren, och tankar kring hur den kan
organiseras till hösten lämnas vidare till nästkommande VO.

Fullmäktige
Årets sista ordinarie fullmäktigesammanträde har hållits och under mötet fastställdes bland mycket
annat kårstyrelsens förslag till preliminär budget samt verksamhetsplan med små ändringar. Under
punkten val vakantsattes vice ordförande för arbetsmarknadsenheten vilket kommer innebära
ytterligare en valprocess med hopp om att det på ett, innan sommaren, extrainsatt fullmäktigemöte
kan väljas en person.

Sektioner
Under den gångna perioden har presidiet, eller närmare bestämt KO närvarat på ett par
sektionsmöten. Presidiet har också arbetat med kårledningsutskottet samt deltagit på studentrösten.
En avslutningsgrillning arrangerades med mycket gott deltagande från såväl nya som gamla
sektionsstyrelser, vilket är mycket positivt enligt presidiet.

Utskott och forum

Sektionsekonomiforum (sEF)
Ett sektionsekonomiforum har gått av stapeln sedan förra rapporteringen. Under detta forum
pratades det om kontinuitet och budgetering samt utvärdering av årets forum. Eftersom en del nya
kassörer var med, lades lite extra krut på punkten ”runda bordet”, där kassörerna berättar vad som är
aktuellt på respektive sektion samt på de fria diskussioner som spontant uppkom.

Kommittéekonomiforum (kEF)
Sedan förra rapportering har inga forum hållits. Ett forum försöker VO få till innan sommaren med
det är inte säkert att det hinner bli av. Ett helhetsgrepp om hur kårstyrelsen arbetar med att utbilda
och stötta kommittékassörer bör tas under kommande år.
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Kommittéordförandeträffar (KoT)
Årets sista kommittéordförandeträff har under perioden hållits. En del nya kommittéordföranden var
närvarande även om de flesta ej valts in än och därför inte kunde vara med. Punkter som kontinutet,
överlämning och hur man ska bete sig som efterträdare diskuterades.

Kårledningsutskottet (KU)
Under föregående läsperiod hölls endast två kårledningsutskott. Detta då det ofta brukar vara färre
saker att diskutera under vårens kårledningsutskottsmöten och mötet med Erik Eliasson slogs ihop
med ett av de vanliga diskussionsmötena. Under året har även sektionsordförandena ibland delat upp
sig så de nya pratar om saker som är bra i början av sitt år medan de som suttit ett halvår diskuterar
kontinuitet och överlämning. Konceptet har fått bra respons och det syns även i närvaron av
sektionsordföranden som deltar på mötena vilken är fortsatt hög.
Under verksamhetsårets sista läsperiod har två kårledningsutskott hållits. På ett av utskotten var
Stefan Bengtsson där för att berätta om sitt första år som rektor och få input av sektionsordförandena
vad de tycker bör förbättras. Ordförande från mottagningskommittén MK var också på besök och
berättade vad de har haft för diskussioner under året med sektionernas mottagningskommittéer.

Interna projekt

Funktionärsregistret
Som nämndes i förra rapporteringen ligger detta arbete på is i väntan på framsteg i frågan kring
medlemsregistret. I dagsläget är det mycket oklart kring när, om eller hur dessa framsteg tas men
insatser har gjorts för att få klarhet i detta. Förhoppningen är fortsatt att få klarhet kring detta innan
sommaren då svar väntas från externa aktörer.

Kårens IT
Kårens ITs framtida organisering har blivit en verksamhetsplanspunkt i nästa års verksamhetsplan
vilket är ett steg i att få till ett långsiktigt arbete som fokuserar på att göra kårens IT stabil och
framtidssäkrad. Försäkringsärendet är avslutat och en helhetsbild över kostnader kopplat till
datakraschen i höstas har utkristalliserats. Ett par större inköp kommer att behöva göras innan
sommaren för att säkerställa systemens pålitlighet på kort sikt.

Kårledningens arbetsbelastning

Nu närmar sig överlämningen och de passen föregående års kårledning tog fram för att öka förståelsen för uppdragets innebörd arbetas det vidare med samt att det kommer tas fram en heldag under
överlämningen där nya kårledningen kommer diskutera vilka mjuka verktyg en kan använda under
året.

H ögskola n
Verksamhetsstödet
Frågan kring licenserna som högskolan tillhandahållit för kårens räkning har löst sig. Kåren kommer
fortsätta att tillhandahålla de licenser som tidigare funnits.
På sista mötet för året diskuterades tillgång till eduroam i kårhuset och nya restaurangen Wijkanders
med intilliggande fakultetsvåning samt rutiner kring examination.
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Campusfrågor
Sedan föregående rapportering har det gjorts en avgränsning kring vilken verksamhet som inte
kommer flytta mellan Johanneberg och Lindholmen. På utbildningssidan rör det program som tillhör
utbildningsområdena ASAM, KFM och Sjö-sektionen. Vidare diskussioner förs mellan kårordförande
och utredningsgruppen. Input kommer även hämtas från sektionsordförandena till de sektioner som
är kvar i utredningen.

Högskoleledning
Mycket fokus har legat på att slutföra visions-och strategidokumentet som kårordförande anser har
landat bra.
Prioriterad verksamhetsutveckling (PVU) fortsätter tas fram och även där anser kårordförande att det
utkastet som finns är på bra väg. Det är tydligare än föregående dokument och det är en tydligare
prioritering av verksamhetsutveckling vilket är positivt.
Breddad rekrytering har som det rapporterats om varit en av Stefan Bengtssons käpphästar, han har
dragit igång en undersökning där Nordic Brand sett vilken bild allmänheten har om Chalmers, främst
kopplat till vilka som studerar där. Detta samt ett par ytterligare undersökningar kommer ligga till
grund för att diskutera hur bilden av Chalmers är på nästkommande styrelsemöte.
Stefans tankar kring minskat antal institutioner har nu diskuterats i prefektgruppen. Prefekterna var
främst kritiska till att det uppfattades som att Stefan ville gå tillbaka till sektioner som det fanns
innan. Det diskuterades även skillnaden mellan ett styrkeområde och institution, där institutionen
skall vara ämnesorienterad och styrkeområdet utmaningsdrivet. I vissa fall, som till exempel
produktion finns både ett styrkeområde och en institution och detta är något som behövs kollas över.

Projekt med högskolan

COINS
Arbetet med COINS-avtalen har inte löpt lika långt som tidigare rapporterats. Kontakten med
företagen inom IKT området har först utanför COINS-avtalen. Dock ska kontakt tas med högskolans
ansvarige för att se om det kan samordnas innanför avtalen.
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Externt
Samarbeten

Reftec
Kodcentrum, vinnarna av Reftec stora pris har kontaktats och är ärade att mottaga detta pris.

Externa projekt
Inget nytt att rapportera.

Frågor på rapporten ställs till,

Veronika Aspvall

Johan Bondesson

Kårordförande

Vice kårordförande

ko@chalmersstudentkar.se

vo@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS13 från
Husansvarig
Reflektioner
Husansvarig
Snart är det överlämning, det är både skönt och tråkigt. Det är väldigt kul att planera överlämning och
planera hur jag ska överföra all kunskap man har samlat in under året. Samtidigt är det tråkigt att jag
inte själv ska använda den kunskapen längre. Det har varit ett fantastiskt roligt och lärorikt år som jag
absolut inte vill ha ogjort. Jag känner att jag har lärt mig mycket som jag kommer att ha nytta av
framöver och inte minst när det är dags att komma ut i arbetslivet, men nu känns det skönt att jag kan
ta ett steg tillbaka och fokusera mer på studier.

Inom kåren
Bilar
Bromsarna på Volvon har fått bytas, mer eller mindre panikartat. De gick på några dagar, från att
fungera bra till helt obrukbara. Tyvärr var HA på semester så VO rycket in och åtgärdade problemet.
I övrigt inget nytt att rapportera.

Fastighetsförvaltning
Kårhuset, Johanneberg
Som tidigare rapporteringen har det skett en renovering av Lars-Torg. Renoveringen är nu så gott som
klar. Resultatet är mycket bra och utrymmet känns nu väldigt mycket trevligare att vara i.
Reaktionerna från både kommittéer och anställda har varit god.
För att nu hålla torget i samma skicka i framtiden har HA infört en veckostädning av Lars-Torg med
hjälp av kommittéerna och med KåK som arbetsledare. Detta är tänkt att vara ett komplement till
städets dagliga rengöring som inte räcker till. Varje vecka är det en representant från KåK
tillsammans med 4 andra kommittémedlemmar från andra kommittéerna som har hand om att väggar
med mera rengörs noggrant, glas och wellpapp töms och allmänt skräp som ligger utspritt slängs.
I samband med renoveringen har kåk även målat ytterligare i projektrummet i skeppsbyggarnas foajé.
Bytet av golvet i Scania salen är planerat att påbörjas och vara klar under vecka 24.

Fritidsanläggningen i Härryda
Inget nytt att rapportera.
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Järnvägsvagnen
Ett nytt bord till vagnen har nu köpts in, tyvärr verkar det som att vi har fått helt fel bord mot vad som
beställdes. KåK håller nu på att returnera det för att beställa nytt.
Nya kylar är nu inköpta och installerade i vagnen.
Den 22/5 kommer KåK hatt ha en renoveringsdag i vagnen. Då skall väggar, tak och bar målas om.
Efter att AO avsa sig posten har inga diskussioner skett men den eventuella sponsorn för att måla om
vagnens yttre.

Fastighetsutveckling
Kårhuset, Johanneberg
Tillsammans med EKAB har möjligheter till att skaffa ny styrning av vissa vägguttag diskuterats.
Dessa ska då styras av brandlarmet. De nya uttagen ska i så fall förse ljudanläggningar med ström
under arrangemang så att de automatiskt stängs av vid brandlarm. Detta för att förbättra
brandsäkerheten. Möjligheten att använda så kallad larmlagring har också diskuterades. Det innebär
att arrangören får en förutbestämd tid att undersöka orsaken till larmet innan det börjar ljuda och
tillkallar brandkåren. Detta skulle kunna vara en lösning för att minska antalet falska brandlarm som
beror på tekniska fel.
Arbetet med att ta fram rutiner för hur dessa system ska skötas om detta blir verklighet håller på att
tas fram, men har den senaste tiden legat på is.
”Kalas-läget” i CFABs ARX system har testats igen nu under Valborgskalaset med gott resultat. Allt
tyder på att det kommer fungera bra i framtiden. Dock så fungerar det inte så smidigt som det gjorde i
det gamla systemet. Förhoppningen från HAs och CFABs sida är att det under nästa år implementeras
en lösning som gör detta enklare.
Den senaste tiden har passersystemen varit en relativt stor fråga för HA. Efter många vändor har HA
och VO nu kommit fram till en lösning som håller på att implementeras. De nya kårkorten kommer
endast att innehålla ett Mifare-chip. Detta innebär att kårkorten inte kommer att fungera i
aptussystemet. Efter en analys så har vi kommit fram till att kårkorten endast behöver fungera i 8 av
systemets 65 läsare. Detta innebär att vi kan byta endast de 8 så att medlemmar kommer in i
exempelvis grupprummen och polen med de nya kårkorten. För att komma in i de resterande läsarna
behöver man fortfarande gamla EM-chip. Detta kommer påverka personalen och de som är
kommitté/föreningsaktiva. För personalens del så blir det ingen skillnad eftersom de i dagsläget
använder egna taggar. För att aktiva ska kunna komma in i sina utrymmen kommer ett antal EMtaggar att köpas in som sedan kan kvittera ut mot en lite depositionsavgift, dessa kommer sedan gå
att använda till de resterande utrymmena. Detta medför även en del andra fördelar. Eftersom att
taggarna inte byts ut varje termin så finns igen risk att aktiva under en period blir utan access till sina
lokalen som innan var fallet. Det kommer även att fungera lättare att administrera nyckelskåpet av
samma anledning. Ytterligare an fördel är att vi nu inte behöver integrera aptus med CFABs alliera.
Den stora anledningen till att en integration var en bra ide var att administrationen av aktivas kort
var tidskrävande för HA. Med den nya lösningen kommer troligtvis belastningen vara mycket lägre, en
integration skulle förmodligen sänka belastningen ytterligare men inte alls lika mycket som tidigare.

2 av 4

ENHETSRAPPORT
2016-04-18
Husansvarig

Fritidsanläggningen i Härryda
Se avsnittet om kårhus på landet.

Järnvägsvagnen
Inget nytt att rapportera

Sektioner
Husansvarig har varit på både AE- och V-sektionens andra sektionsmöte för vårterminen.

Interna projekt
Kårhus på landet
Området är sedan 15/9-15 stängt, efter att frågan om bygglov var löst. PEAB som är
huvudentreprenören har sedan dess vart etablerad på området och byggnationen är igång sedan
15/10-15.
Arbetet fortgår. Ett problem som har uppkommit under de sannaste månaden är att de förstärkning av
el-matningen till området från 64A till 250A inte kommer ske på utsatt tid, detta på grund av trög
byråkrati i Härrydakommun. Detta medför konsekvenser, till exempel kan inte värmepumpen i
storstugan eller el aggregatet i bastun köras. Inte ens var för sig när resterande områden är helt
avstängt.

Högskolan
Projekt med högskolan
Inget att rapportera.

Externt
Samarbeten
RefTec
En eventuell träff ska planeras i Lund. Tanken är att kolla närmare på TLTH’s Husutskott för att få lite
inspiration som skulle kunna tillämpas på KåK.
Träffen kommer troligen inte bli av pga. tidsbrist, jag kommer föreslå att nästa HA åker på det istället.
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Externa projekt
Ascomprojektet
Husansvarig och Vice kårordförande har varit på möte med Stefan Brämberg som är CTO Ascom.
Under mötet diskuterades olika lösningar på problemet vi har idag. Resultatet av mötet var tre
alternativa lösningsförslag. För att gå vidare i frågan skall Kåren bestämma vilken av vägarna vi vill
gå. När det är gjort har Stefan muntligt lovat att bistå med den nya tekniska utrustningen som krävs.
Vägvalet är nu bestämt. Vi väntar nu på att Ascom ska prata med Chalmers för att de ska komma
överens om hur installationen ska ske. Det börjar bli bråttom att implementera lösningen då den
gamla växeln ska var ur bruk innan midsommar.
Frågor på rapporten ställs till,

Anton Johansson
Husansvarig
ha@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS13 från
Utbildningsenheten
Reflektioner
Utbildningsenhetens ordförande
Jag har fullt upp just nu med att försöka balansera mellan att avsluta projekt, dokumentera allt som
har hänt under året och att planera överlämning. Allt känns väldigt kul och jag är väldigt motiverad.
Jag har precis kommit tillbaka från SFS fullmäktigemöte i Uppsala, som jag åkte på tillsammans med
SO. Arbetet inför och under fullmäktigemötet har varit intensivt men väldigt givande. Efter helgen
känner jag en konstig blandning av utmattning och energipåfyllning på samma gång.

Utbildningsenhetens vice ordförande
Sedan senaste rapporteringen är det kanske största att jag hunnit med att få en efterträdare, grattis
Pontus! Sedan invalsmötet (FuM 7b) har känslorna vart blandade, jag känner mig färdig med mitt
uppdrag samt är väldigt nöjd med det jag hunnit med under detta år och samtidigt är det väldigt
tråkigt att säga hej då till alla de människor man träffat i olika sammanhang. I och med att året snart
är slut så har även motivationen sjunkit och jag ser framemot att de nya börjar så att vi får påbörja
den utmaning som överlämningen innebär!

Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
Cremona
Cremona har haft ett styrelsemöte samt en bolagstämma. Vid bolagstämman fick styrelsen nya
teknologrepresentanter och ett konstituerande möte kommer att hållas i maj. STORE står inför ännu
en nyrekrytering av butikschef där tillsättning förväntas kunna genomföras omgående.
Utbildningsenhetens ordförande berättade för styrelsen att Chalmers, tillsammans med Chalmers
Fastigheter, tittar på möjligheter att bygga om biblioteket vilket kommer innebära ändrade
förutsättningar för fiket som ligger i anslutning. Utbildningsenhetens ordförande, som även sitter
med i styrgruppen för biblioteksplanerna, nämnde även att arkitekterna gärna hade sett att STORE
hade velat öppna en filial i den påtänkta nya byggnaden.

Sektionskontakt
De flesta teknologsektionerna har hunnit haft läsårets sista sektionsmöten där kårkontakten deltagit i
så hög utsträckning som det varit möjligt. Nya sektionsstyrelser har valts in för D-, F- och Hsektionen.
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Utskott och forum
Utbildningsutskottet (UU)
Utbildningsenheten har hållit i UU7, UU8 och UU9. Under mötena har vi haft besök av Malin
Blomqvist och Mattias Bingerud från högskolan som pratat om kursutvärderingsprocessen, vi har
pratat om att marknadsföra studienämnden och avslutat året med en utvärdering samt grillning.

Studentrepresentanter
Nya studentrepresentanter till utbildningsområdena och anställningskommittén har rekryterats. I
dagsläget saknas en studentrepresentant till utbildningsområdet ASAM och förhoppningen är att
rekrytera någon till kårstyrelsemöte 14.

Studienämnder och utbildningsutskott
I och med att sommaren närmar sig byts några av studienämnderna och utbildningsutskotten
medlemmar. Den generella uppfattningen är att de flesta studienämnderna och utbildningsutskotten
inte tvingats vakantsätta poster, vilket är positivt. vUO har även träffat några av de nya
studienämnderna för en snabb introduktion.

Interna projekt
Studentrösten
Studentrösten har avslutats för denna gång. Till denna gång genomfördes två förändringar. Den
största förändringen var att reklamaffischen inför eventet utvecklats i och med
verksamhetsplanspunkt b. Den feedback som kommit som resultat har framförallt vart positiv, det
som finns för förbättring är att de arrangerande gärna skulle vilja ha fler affischer samt att de rutor
som finns för att skriva text var för små. Den andra förändringen som gjordes var att en sektion kan
välja att stå två dagar på två olika platser för att nå ut till ett bredare spektra av medlemmar. Enbart
K-sektionen nyttjade den möjligheten, men de var också nöjda med resultatet av förändringen!
På grund av ombyggnationen i samhällsbyggnadshuset så hade V- och AE-sektionen svårt att locka
medlemmar att delta eftersom att sektionerna just nu är väldigt utspridda över campus. Till hösten
kommer istället A-sektionen vara evakuerad från samhällsbyggnadshuset och det kan då vara klokt
att ge A-sektionen ett större stöd för att de ska få ut något av sitt arrangemang.

Högskolan
Grundutbildningsfrågor
Grundutbildningens ledningsgrupp (GruLG)
Grundutbildningens ledningsgrupp har sedan senaste rapporteringen varit iväg på utvecklingsdag på
Säröhus. Det var skönt att få en heldag för att arbeta bort en hel del saker som har blivit liggande på
grund av tidsbrist. Bland annat kunde hela underlaget för dokumentet ”Chalmers prioriterad
verksamhetsutveckling – PVU”, som skulle in till Chalmers ledningsgrupp i början på maj.
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Som rapporterades till förra enhetsrapporten så är ett stort projekt för i år i grundutbildningens
ledningsgrupp att de flesta programansvariga och utbildningsområdesledarna ska omförordnas eller
bytas ut. Detta innebär att ett massivt jobb med inhämtande av information från studenter och andra
parter för att besluta om nyrekrytering och omförordnande av de olika uppdragen. Rekryteringen av
ny UOL på EDIT-Iområdet och nya programansvariga på KFM-området har startat.

Institutioner och fakultet
Som nämndes i förra rapporteringen tar de stora organisatoriska förändringarna som Stefan
Bengtsson har initierat mycket mötestid på prefektmötena. I slutet på april deltog både UO och KO på
prefektinternatet där antalet institutioner och Lindholmenflytten diskuterades. Det var svårt att veta
huruvida det skulle vara onödigt att vara två som åker till internatet men känner nu i efterhand att vi
gjorde rätt val. Det var många intressanta samtal som hölls och som säkerligen kommer att stärka
studentkårens påverkansmöjligheter framöver.

Pedagogik
Juryn för pedagogiska priset
Nomineringsperioden för det pedagogiska priset är nu öppen! Juryn för det pedagogiska priset
kommer träffas i slutet av juni för ett första möte.

Programkommittén för Konferens om Undervisning och Lärande (KUL)
Programkommittén för KUL2017 har träffats två gånger. Under mötena beslutades att temat för
KUL2017 kommer vara ”Etik och ingenjörsrollen” och en grupp har tillsats för att reda ut vilka
personer som skulle kunna vara keynote speakers. En diskussion om konferensens huvudspråk har
även vart uppe och vi har inriktat oss mot att försöka bli mer inkluderande mot icke svensktalande,
något som kan få upp besökarantalet bland internationella doktorander.
Studenters deltagande har även diskuterats och programkommittén ska försöka göra en insats för att
få fler från masterprogrammet Lärande och ledarskap samt studienämndsordföranden att lämna in
bidrag till konferensen.

Projekt med högskolan
Styrgruppen för förstudie digital examination
Sedan sist har ett slutseminarium genomförts. Under seminariet pratades det mycket om projektets
framtid och det ser idag ut som att ett mindre införande projekt kommer genomföras för att ta itu
med de brister som förstudien identifierat innan dess att digital examination införs på en bredare
front. Sista styrgruppsmötet hålls den 20 maj.

Kriterier för utbytesavtal
Inget nytt att rapportera.

Kommunikation till studenter
Den grupp som arbetat med att förbättra kommunikation till studenter har kommit med ett förslag.
Förslaget innebär i stora drag att tydliggöra vilka kanaler som används för vilken kommunikation
samt att dela ut ansvar för mailregister och informationsskärmar med mera. Arbetet fortsätter med
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ytterligare konkretisering i processen samt att en förankringsprocess ska planeras, i denna grupp
deltar vUO.
Som resultat av projektet med kommunikation till studenter kommer även gruppmedlemmarna bilda
stommen till ett fortsatt kommunikatörsforum där studentkåren och högskolan ska kunna utbyta
erfarenheter, samordna och utveckla kommunikation till studenter.

Integration av internationella studenter
Projektet ligger uppe för beslut hos grundutbildningens ledningsgrupp. Innan detta beslut fattats
finns inget nytt att rapportera.

Externt
Samarbeten
RefTec
Inget nytt att rapportera.

SFS
SFS årliga fullmäktigemöte har ägt rum och Chalmers deltog med en delegation på åtta personer.
Inför mötet hade delegationen ett antal prioriterade målsättningar, bland annat att följande:





SFS ska verka för att studiemedlet består av 50% bidrag och 50% lån och inte som föreslagit
100% bidrag.
SFS ska verka för att läromedel och läroverktyg skall tillhandahållas till rimliga priser och inte
gratis.
SFS ska inte verka för att ett omställningsbidrag skall införas efter avslutade studier.
SFS ska inte arbeta för att öka erfarenhetsutbytet mellan kårerna

De två förstnämnda målen mötte relativt stort motstånd vilket ledde till att Chalmers Studentkårs
motioner avslogs. De två sistnämnda däremot lyckades vi att driva.
Chalmers Studentkårs delegation gjorde en reservation och en protokollsanmärkning. Reservationen
var på grund av användandet av ordet ras som en diskrimineringsgrund och protokollsanmärkningen
var en kritik riktad mot styrelsen som aktivt valde att frångå ett fullmäktigebeslut om att lämna en
flerårsöversikt i samband med budgetpropositionen. En mer detaljerad reserapport kommer till
Kårstyrelsemöte 14.

Nordic Five Tech
Nordic Five Tech är främst ett samarbete mellan högskolorna: Chalmers tekniska högskola, Kungliga
tekniska högskolan, Aalto-universitetet, Danmarks tekniske universitet och Norges teknisknaturvetenskapliga universitet. Studentkårerna på de fem lärosätena har därför också ett samarbete
med erfarenhetssyfte. Som rapporterats tidigare så har samarbetet under året varit vilande på grund
av att årets värd, studentkåren vid NTNU (Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitetet), inte
orkat dra i samarbetet i år. Nästa år är det KTH som har samarbetet mellan lärosätena och THS,
tekniska högskolans studentkår, har av den anledningen undersökt hur stort intresset är bland
kårerna att dra ihop samarbetet igen. Responsen har varit god och sannolikt kommer samarbetet att
dra igång igen nästa verksamhetsår.
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Externa projekt
Ingen nytt att rapportera
Frågor på rapporten ställs till,

Johanna Enderstein

Simon Nilsson

Utbildningsenhetens ordförande

Utbildningsenhetens vice ordförande

uo@chalmersstudentkar.se

vuo@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS13 från Sociala Enheten
Reflektioner
Sociala enhetens ordförande
Nu såhär i slutet är det mycket att göra, framförallt är det projekt som ska avslutas och det börjar bli
hög tid att planera överlämning. Helgen som varit har spenderats i Uppsala på SFS Fullmäktigemöte
tillsammans med UO och det har varit väldigt roligt men lite utmattande. Motivationen finns
fortfarande kvar vilket är bra för det kommer krävas en ansträngning för att bli klar med allt.

Sociala enhetens vice ordförande
Den lugna perioden ersattes av en intensiv Cortègevecka med flera arrangemang per dag. Det gick
förvånansvärt bra att vara ledig på halvtid under denna vecka med undantag för att jag var sjuk under
ett par dagar mitt i vilket gjorde att den lediga tiden spenderades i sängen med feber. Det var väldigt
tråkigt då jag gärna ville vara med lite mer under Cortègeveckan som kadaver. Perioden efter har varit
väldigt lugn och motivationen har sjunkit till rekordlåga nivåer av lite oklara anledningar. Men så är
det ibland!

Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
ChSRAB
Den nya restaurangen på Vasa 8, Wijkanders, har enligt plan nyligen öppnat och har haft flertalet
besökare den första veckan. En förfrågan har också fåtts om att sköta bokningen fördelen nya
fakultetsvåningen, vilket skulle ge möjligheter till försäljning till de som bokar lokalen. Ett annat
spännande projekt är klimatmärkningen av maträtter i kårhusrestaurangen, vilket bland annat har
lett till diskussion om hållbarhet bland gästerna. Eftersom att Brooklyn Local inte har fungerat som
önskat kommer bolaget lämna över till en ny krögare den 3e juni.

ChSRAB-L
Restaurangen L´s Kitchen kommer att byggas om och ändra koncept för att kunna stå sig bättre på
marknaden som hela tiden växer på Lindholmen. L´s Kitchen kommer byggas om för att få en del där
take away produkter kan säljas.

Nöjeslivsverksamhet
Lovet och påskveckan var en lugn period som efterföljdes av Cortègeveckan med många arrangemang
och mycket folk i rörelse. Det har överlag gått bra och nu går det in i ytterligare en lugnare period med
få arrangemang. Dokumentet Instruktion för arrangörer inom Chalmers Studentkår har setts över där
information har förtydligats och uppdaterats och väntar på godkännande från Kårstyrelsen.
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Sektionskontakt
Sektionsmöten har hållits för Teknologsektionen informationsteknik, Arkitekturstuderandesektionen,
Elektroteknologsektionen, och Kemiteknologsektionen där de två förstnämnda har haft inval av nya
sektionsstyrelser.

Utskott och forum
Sociala utskottet
De sista mötena har nu hållits och Erik Eliasson har varit på besök för att prata om incidenter och
sektionslokaler. I övrigt har utskottet behandlat de snart färdigställda incidenthanteringsdokumentet
för sektioner, samt diskussion om inkludering.

Nöjeslivsutskottet
Sista utskottsmötet har hållits för verksamhetsåret där dokumentet Instruktion för arrangörer inom
Chalmers Studentkår har setts över för att kunna förtydligas och uppdateras med rätt information.
Det diskuterades också om vilka policyer och riktlinjer som finns på varje sektion samt hur de följs.

Pubforum
Inget att rapportera.

Interna projekt
Första Hjälpen
En dialog hålls med Chalmers Dykarklubb som är intresserade av att hålla i Första Hjälpenutbildningarna då de har tillgång till certifierade instruktörer och övningsdockor. Om de ej kan ta
kapaciteten av människor som vill utbildas kommer Röda Korset att kontaktas.

Högskolan
Studiesocialt
Inget nytt att rapportera.

Arbetsmiljö och likabehandling
Processen med att ta fram enkäten som ska skickas ut till studenterna med syfte att se hur de mår och
upplever sin arbetsplats fortsätter men har haft paus under en tid. Ett nytt möte är inbokat och där
skall frågepaketet i enkäten färdigställas
Alla skyddsronder är nu genomförda, såväl psykosociala som fysiska. Överlag har det fungerat bra och
en enkät kommer skickas ut till SAMO där de får reflektera över eventuella brister. Alla
utbildningsområden utom KFM har haft uppföljningsmöten där studenters arbetsmiljö kommer upp
för hela utbildningsområdet. På ASAM och MATS var det dålig uppslutning från framförallt
programansvarig men också av SAMO till viss del.
Utbildningsområdet KFM har lägst genomströmning av utbildningsområdena och ett möte har hållits
där studenter och programledningar träffades för att diskutera problemet. Den främsta åtgärden är
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att de kommer följa upp varför studenter slutar för att få en grund till fortsatt handling. Tills dess att
data kommer in har programledningar fått i uppgift att komma med konkreta förslag på åtgärder av
problemet.

Campusutveckling styrgrupp
Organisationen kring hur campusfrågor behandlas ses över och ansökan om att bli ett centrum för
campusutveckling håller på att utformas och kommer skickas för beslut innan sommaren.

Projekt med högskolan
Inget nytt att rapportera.

Externt
Samarbeten
RefTec – STORK
En träff har hållits i Stockholm där överlämning och projektet hur mår teknologen planerades. Mer
om detta finns att läsa i handlingarna till Kårstyrelsemöte 12.

RefTec – STARK
Ett skypemöte har hållits där överlämningen planerades.

GFS
En jurist kommer ta fram bolagsordning och aktieägaravtal för att komma vidare i processen med
aktieutskiftningen, denna gång kommer GFS att betala. En ny ordförande för GFS har valts men
posten som vice ordförande är fortfarande vakant men hoppas kunna väljas på kommande
styrelsemöte.

Studentforum
Ett möte har hållits där debatt stod på schemat. Alla deltagare fick skicka in frågor på temat ”Hur ska
bostadskrisen i Göteborg lösas?” som de medverkande politikerna skulle debattera om och hålla ett
anförande kring. Tyvärr var ingen från studentkåren deltagande men konceptet låter spännande.

Externa projekt
IQs enkät
Enkäten är avslutad. En diskussion kommer hållas i hur resultatet ska användas och om enkäten ska
skickas ut nästa år.
Frågor på rapporten ställs till,
Angelica Fors
Sociala enhetens ordförande
so@chalmersstudentkar.se

Madeleine Czarnecki
Sociala enhetens vice ordförande
vso@chalmersstudentkar.se
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Rapport till KS13 från
Arbetsmarknadsenheten
Reflektioner
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Arbetsmarknadsenhetens ordförande har valt att lämna sitt uppdrag. Tills vidare sköts AOs uppgifter
av de andra kårledningsledamötena, tidigare ledamöter samt promotion.

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande
De större projekten som pågått under året börjar nu avslutas. Det är förstås skönt, men det gör också
att det mest är småplock kvar vilket inte känns så motiverande för tillfället. Jag hoppas att jag snart
har en efterträdare så att jag kan börja planera den postspecifika överlämningen.

Inom kåren
Bolag inom Företagsgruppen
Chalmers studentkår Promotion
Rapportering från bolaget finns att läsa i handlingarna till fullmäktigemöte 8 i VD-rapporten.

CHARM
Aspningen har avslutats, men då sex poster i CHARMkommittén (exklusive projektledare) i dagsläget
står vakanta pågår fortfarande rekrytering. Målet är fortfarande att fylla kommittén innan sommaren.
Arbetsgrupperna med de små utvecklingsprojekten arbetar på och flera grupper är klara. Deras mål är
att lämna över rekommendationer till nästa års kommitté, så det återstår ännu att se vad som
kommer att förändras rent praktiskt.
Överlämningen till CHARMk 16/17 har börjat, trots att kommittén inte är komplett. Hur
överlämningen görs till efterrekryter får vi lösa allt eftersom.

Ekonomi
CHARM gick bra ekonomiskt. Den 11 maj inväntades fortfarande betalning från 6 företag, motsvarande strax under 140 000 kronor, men detta bör snart vara löst. Bokslutet för marsmånad visar på intäkter på totalt drygt 6 miljoner kronor och ett positivt resultat på 3,9 miljoner. Det är ungefär
850 000 kronor över budgeterat resultat, vilket främst förklaras av ökad merförsäljning, ökat antal
CHARMsamtal, fler intäktsgivande föreläsningar under preCHARM och många bra priser från leverantörer.

Sektionskontakt
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vAO har deltagit på Maskinteknologsektionens sektionsmöte och denna vecka kommer UO att besöka
Sjö:s sektionsmöte i vAO:s ställe.
Kårordförande har tagit över kontakten med industriell ekonomi och automation och mekatronik
sektionerna.

Utskott och forum
Arbetsmarknadsutskottet (ArmU)
På grund av avsägelsen från AO kommer kommande arbetsmarknadsutskott hållas av Chalmers
Studentkår Promotion i samråd med utbildningsenhetens ordförande. Promotion har varit med under
de årets utskottsmöten och har reflekterat bra kring den roll de kan ha på kommande utskottsmöten.
Mötena har stämts av med utbildningsenhetens ordförande i förväg.

Mentorskapsforum
Inget mer mentorskapsforum har hållits. Ordförande för arbetsmarknadsenheten 14/15 försöker
samordna för att få ihop ett möte fram till sommaren.

Mässarrangörsforum
Intresset bland mässarrangörerna att ha ett sista mässarrangörsforum var alltför lågt och inget datum
sattes för mötet.

Sponsring
Inget nytt att rapportera.

Interna projekt
Inget nytt att rapportera.

Högskolan
Projekt med högskolan
Inget nytt att rapportera.

Externt
Alumner
Inget nytt att rapportera.

Näringslivssamarbeten
Avtalet med SEB har sagts upp för omförhandling och förhandlingar pågår med SEB. Från kårens sida
är det vice kårordförande samt utbildningsenhetens ordförande som sköter förhandlingen.
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Samarbeten
RefTec
ARG
vAO deltog på ARG:s möte i Luleå i april. Då diskuterades huvudsamarbetspartners för mässor och
studentkåren samt ARG:s överlämning under RefTeC-överlämningen i sommar.

Externa projekt
ATEC
Enkäten är avslutad. Tekniska högskolans studentkår håller på att sammanställa enkäten och kommer
skicka den till vice ordförande för arbetsmarknadsenheten för analys.

Frågor på rapporten ställs till,

Annie Gjers

Veronika Aspvall

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande

Kårordförande

vao@chalmersstudentkar.se

ko@chalmersstudentkar.se

3 av 3

AVRAPPORTERING
2016-05-18
Kårstyrelsen

Avrapportering Verksamhetsplan 15/16:
a) Kartlägg om Chalmers följer de utsatta
reglerna kring utbildningen och hur det
upplevs av studenterna
Chalmers har idag många regler som gäller studenter och lärare i utbildningen, men ett
vanligt problem är att dessa regler inte följs av högskolans personal. Detta gäller specifikt
regler kring examination. Problemets omfattning, främst från studenternas perspektiv, ska
kartläggas och sättas samman till ett underlag som senare kan användas i påverkan mot
högskolan.

1. Bakgrund
Läsåret 2011/2012 gjordes en kraftansträngning för att samla ihop alla de regler som redan då fanns
på Chalmers, men som inte var dokumenterade, kring examination. Resultatet av detta blev
dokumentet ”Riktlinjer för examination” som sedan dess uppdaterats varje läsår. Många
studentrepresentanter upplever dock att ett vanligt förekommande problem är att dessa regler inte
följs av högskolans personal. Inför verksamhetsåret 2015/2016 beslutades det att kartlägga om
rättssäkerheten på Chalmers är ett problem samt hur det upplevs av studenter i fall då regler inte
följs.

2. Initiala mål
Punkten syftar till att nå följande mål:


En rapport med data över hur regler för examination följs samt hur det påverkar studenterna
då dessa regler inte följs.

3. Genomförande
En enkät utvecklades genom en diskussion med utbildningsutskottet (UU) samt genom en remiss till
alla studienämnder, Grundutbildningens ledningsgrupp och Processteamet för processen att utbilda.
Enkäten spreds via studienämnderna till kursrepresentanter på både grund- och avancerad nivå och
var öppen för svar under perioden november 2015 till februari 2016 vilket gav de svarande möjlighet
att svara för kurser i läsperiod 1 och 2.
Intervjuer genomfördes under februari 2016. Rekrytering av studenter till intervju genomfördes
genom samtal med studienämnderna samt en förfrågan till representanterna i UU.
En rapport sammanställdes utifrån de resultat som givits i enkäten och från intervjuerna.
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4. Resultat
En rapport har sammanställts utifrån de resultat som samlats in via enkäten och intervjuerna.
Rapporten kan ligga som underlag för fortsatta diskussioner med högskolan samt innehåller ett antal
rekommendationer kring att:




Bättre informera studenter och undervisande personal om reglerna kring examination.
Reglerna kring kurs-PM ska kunna följas bättre.
Förbättra uppföljningen av kursnämndsmöten.

5. Framtid
I framtiden behöver kartläggningen presenteras för högskolan och diskussioner föras kring åtgärder.
Förhoppningsvis bidrar rapporten till en ökad rättssäkerhet för Chalmers studenter.
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Sammanfattning
En kartläggning av rättssäkerheten kring examination på Chalmers har gjorts. Syftet med arbetet har
varit att rapporten ska kunna ligga till grund för diskussioner kring rättssäkerheten på Chalmers.
Totalt baseras kartläggningen på svar från 100 kursrepresentanter som läst kurser från en stor vidd av
program som beställare och institutioner som utförare. Fem intervjuer med studentrepresentanter
har även legat som grund för hur problem i kurser upplevs av studenter och studienämnderna.
I kartläggningen uppmärksammas att låg medvetenheten om vilka regler som gäller kring
examination ofta är det som upplevs ligga bakom problem i kurser, detta gäller både undervisande
personal samt externa föreläsare. Kunskapen om regler är även låg bland studenter. Det vanligaste
problemen i undersökningen upplevs vara att kurs-PM inte publiceras i tid och inte innehåller den
information som ska finnas med.
Ytterligare ett problem som tas upp är uppföljningen av kursnämndsmöten och flera av de intervjuade
upplever att det finns några kurser där samma problem och åtgärder diskuteras återkommande efter
alla kurstillfällen.
Som resultat av kartläggningen ges följande rekommendationer:










Öka kommunikationen till studenter om regler i början av studentens studietid och om
regelförändringar när det sker.
Öka kommunikationen om regler till ny undervisande personal samt kommunicera
regelförändringar tydligt till samtlig undervisande personal.
Tydliggör för externa föreläsare kring vilket ansvar de tar på sig då de föreläser på Chalmers.
Gör en standardiserad mall för kurs-PM.
Informera examinatorer om vilka behov studenter har gällande information i kurs-PM och att
kurs-PM läggs ut på kursens kurshemsida i tid.
Underlätta för examinatorer att publicera kurs-PM på de publika sidorna i Ping-pong.
Se över ifall någon information i kurs-PM inte behöver publiceras två veckor innan kursstart
för att underlätta för examinatorer.
Tydligare uppföljning av föregående kursnämndsprotokoll under kursnämndsmöten.
Undersök möjligheten till att införa någon typ av konsekvens (positiv som negativ) beroende
på efterlevnaden av regler i kurser.
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Bakgrund
Läsåret 2011/2012 gjordes en kraftansträngning för att samla ihop alla de regler som redan då fanns
på Chalmers, men som ännu inte var dokumenterade. Resultatet av detta blev dokumentet ”Riktlinjer
för examination” som sedan dess uppdaterats varje vårtermin. Chalmers har idag många regler som
gäller studenter och lärare i utbildningen. Många studenter och studentrepresentanter upplever dock
att ett vanligt problem är att dessa regler inte följs av högskolans personal. Detta gäller speciellt
regler kring examination.
Inför verksamhetsåret 2015/2016 ålades Chalmers Studentkårs Kårstyrelse, som en del av
verksamhetsplanen, att kartlägga om rättssäkerhet på Chalmers är ett problem samt hur det upplevs
av studenter ifall regler för examination inte följs.

Syfte
Kartläggningen ska besvara om det finns problem gällande rättssäkerheten kring examination på
Chalmers. Kartläggningen ska även kunna ligga till grund för vidare diskussioner med olika
grupperingar på Chalmers (t.ex. Grundutbildningens ledningsgrupp, Processteamet för processen att
utbilda och viceprefektgruppen).

Metod och avgränsningar
Arbetet har fokuserats på de föreskrifter som gäller planering och genomförande av examination 1. Det
finns även andra aspekter av rättssäkerhet, exempelvis hur disciplinärenden hanteras. Eftersom de
problem som uppdagats av studentrepresentanter varit kopplade till utförande av kurser så är denna
rapport avgränsad till rättssäkerhet i samband med examination av kurser.
Undersökningen har baserats på en enkät samt intervjuer med studenter och
studienämndsordföranden. Syftet med enkäten var att ge data på hur rättssäkerheten ser ut på
Chalmers medan fokus under intervjuer har legat på hur problem inom kurser påverkar studenter och
de som väljer att engagera sig inom studienämnder eller utbildningsutskott på teknologsektionerna.
De två perspektiven under intervjuerna valdes eftersom att det är studenterna som direkt påverkas då
en kurs inte examineras helt rättssäkert medan det ofta är studienämnderna och utbildningsutskotten
som studenterna vänder sig till då de fått problem i en kurs.
Enkäten utvecklades genom en diskussion med utbildningsutskottet (UU) samt genom en remiss till
alla studienämnder, Grundutbildningens ledningsgrupp och Processteamet för processen att utbilda.
Enkäten bestod av totalt 46 frågor, se Bilaga A – frågor och rådata. Enkäten var öppen för svarande
under perioden november 2015 till februari 2016 vilket gav de svarande möjlighet att svara för kurser i
läsperiod 1 och 2. Enkäten spreds via studienämnderna till kursrepresentanter på både grund- och
avancerad nivå. Att kursrepresentanter är de som fått svara på frågorna motiveras med att de också är
dem som ska få veta hur deras medstudenter upplevt kursen och de har kanske därför ett bredare
perspektiv än andra studenter som läst kursen.
Intervjuer genomfördes under februari 2016. Rekrytering till studenter att intervjua genomfördes
genom samtal med enskilda studienämnder och förfrågan till UU. För att kunna representera ett brett

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret
2015/16. Diarienummer C 2015-0817.
1
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perspektiv med enbart ett fåtal intervjuade valdes personer som, genom sina uppdrag, tidigare
kommit i kontakt med andra studenter i samband med rättssäkerhetsfrågor. De intervjuade
studenterna har också valts eftersom att de har perspektiv från olika program.

Resultat
Under avsnittet resultat redovisas resultat från enkäten samt de intervjuer som genomförts.

Resultat från enkäten
Nedan presenteras utvalda resultat ur enkätens olika delar. De resultat från enkäten som redovisas
har valts eftersom att de utgör underlag för diskussion i rapporten eller eftersom att de på något sätt
omnämnts även under intervjuerna. Samtliga resultat från enkäten samt utformning av frågorna går
att finna i Bilaga A – Frågor och rådata.

Demografi
De svarandes demografi kartlades genom fråga 1-3 i enkäten, se Bilaga A- frågor och rådata.

Antal svarande i enkätens delar
Totalt valde 100 kursrepresentanter att påbörja enkäten. Antalet svarande varierar kraftigt mellan
enkätens olika delar, se figur 1. Variationen beror på den frågelogik som lagts i enkäten, t.ex. har en
kursrepresentant som svarat att de inte har tillgång till kurs-PM inte heller kunnat besvara frågor som
handlar om kurs-PM.

Antal svarande i enkätens olika delarna
120
100
80

100

93
73

60
40
20

57

43
16

8

10

0

Figur 1. Hur antalet svarande varierar över enkätens olika delar.

Fördelning mellan program
De svarande fick svara på vilket program de studerar. Resultatet presenteras i tabell 1. Program som
inte fick några svarande presenteras inte i tabellen. Programmen Informationsteknik 300 HP samt
Väg- och vattenbyggnadsteknik 300 HP sticker ut med en stor andel svaranden.
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Program

Antal svarande

Affärsutveckling och entreprenörskap 180HP

7

Applied mechanics 120HP

1

Architecture and urban design 120HP

1

Arkitektur 300HP

1

Arkitektur och teknik 300HP

1

Automation och mekatronik 300HP

7

Automotive engineering 120HP

1

Bioteknik 300HP

5

Byggingenjör 180HP

3

Computer science - algorithms, languages and logic 120HP

2

Datateknik 180HP

6

Datateknik 300HP

2

Design and construction project management 120HP

1

Ekonomi och produktionsteknik 180HP

2

Elektroteknik 300HP

5

Embedded electronic system design 120HP

1

Informationsteknik 300HP

18

Infrastructure and environmental engineering 120HP

1

Kemiteknik 180HP

4

Kemiteknik 300HP

3

Kemiteknik med fysik 300HP

3

Maskinteknik 180HP

2

Materials chemistry 120HP
(tidigare "Materials chemistry and nanotechnology")

1

Samhällsbyggnadsteknik 180HP

1

Samhällsbyggnadsteknik 300HP

1

Sjöfart och logistik 180HP

2

Sjöingenjör 180HP

3

Sjökapten 180HP

2

Structural engineering and building technology 120HP

1

Teknisk fysik 300HP

1

Väg- och Vattenbyggnadsteknik 300HP

11

Totalt

100

Tabell 1. Vilket program svarande studerar på. Program där svarande saknas presenteras inte i tabellen. De två
grönmarkerade programmen är program som fått ett stort antal svaranden.
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Fördelning mellan årskurser
Vilka årskurser som kurserna i enkäten ges för presenteras nedan, se figur 2. Kursrepresentanterna
hade möjlighet att välja flera årskurser om kursen ges för flera årskurser. Av den anledningen
överskrider den sammanlagda procentsatsen 100 %.

Fördelning mellan årskurser
45,0%

39,0%

40,0%
35,0%

35,0%

33,0%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

9,0%

8,0%

År 4

År 5

5,0%
0,0%
År 1

År 2

År 3

Figur 2. Vilka årskurser som kurserna i undersökningen ges för. I frågan hade en svarande möjlighet att välja flera
årskurser, av den anledningen överskrider den sammanlagda procentsatsen 100 %.

Fördelning mellan institutioner
Nedan presenteras vilka institutioner som haft ansvar för kurserna som ligger till grund för denna
enkät, se tabell 2. Totalt uppger 21 svarande att de inte vet vilken institution som hade ansvaret,
rödmarkerat i tabell 2. Institutionerna Bygg- och miljöteknik samt Data- och informationsteknik
sticker ut med 15 kurser i undersökningen vardera, grönmarkerat i tabellen. Detta är inte konstigt då
en hög andel av de svarande studerar vid Informationsteknik 300 HP och Väg- och
vattenbyggnadsteknik 300 HP som till stor del beställer sina kurser från de två institutionerna.
Antal svarande

Institution
Vet inte

21

Arkitektur

1

Biologi och bioteknik

3

Bygg- och miljöteknik

15

Data- och informationsteknik

15

Energi och miljö

1

Fundamental fysik

1

Kemi och kemiteknik

6

Matematiska vetenskaper

7

Material- och tillverkningsteknik

3

5
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Mikroteknologi och nanovetenskap

1

Produkt- och produktionsutveckling

0

Rymd- och geovetenskap

1

Signaler och system

4

Sjöfart och marin teknik

8

Teknikens ekonomi och organisation

5

Totalt

100

Tabell 2. Vilka institutioner som vart utförare av kurserna i enkäten. Två institutioner, grönmarkerade i tabellen,
sticker ut med 15 % av de svarande. 21 % uppger att de inte vet vilken institution som ansvarar för deras kurs,
rödmarkerat ovan.

Övergripande frågor
Fråga 4 och 5 har kategoriserats som övergripande frågor. Resultaten på dessa frågor presenteras
nedan.

Kunskap om vart regler finns
Totalt är det 30 % av de svarande som inte vet var de kan hitta vilka regler som gäller kring studier på
Chalmers, se figur 3.

Andel i undersökningen som vet vart de kan
hitta vilka regler som gäller i deras studier på
Chalmers

30,1%
69,9%

Ja

Nej

Figur 3. Andel som svarat att de vet vart de kan hitta vilka regler som gäller kring studier på Chalmers.

Reglers spridning på Chalmers
Under vårterminen 2015 infördes en regel om att det inte är tillåtet att medföra nötter till
tentamenssalen. Att regeln tillkommit lades upp på Studentportalen samt kommunicerades av
studienämnderna för att undvika problem för studenter som tagit med sig nötter utan att vara
medvetna om regeln. I enkäten undersöktes hur väl kommunikationen om den nya regeln gått ut till
studenter, se figur 4. Totalt var 83,9 % av de svarande medvetna om den nya regeln.
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Andel i undersökningen som vet att det inte
är tillåtet att medföra nötter till
tentamenssalen
16,1%

83,9%

Ja

Nej

Figur 4. Andel av de svarande som vet om att det inte är tillåtet att medföra nötter till tentamenssalen.

Frågor angående kurs-PM
Frågorna under detta avsnitt av enkäten behandlade innehåll och publicering av kurs-PM. Enbart de
som valt att svara att det finns ett kurs-PM för kursen i fråga 6, se Bilaga A – frågor och rådata, hade
möjlighet att svara på resterande frågor angående kurs-PM.

Antal kurser med kurs-PM
Totalt uppger 90,3 % av de svarande att det fanns ett kurs-PM för kursen. Utöver det uppgav 2,2 % att
det saknades ett kurs-PM och resterande 7,5 % av det svarande vet inte om det fanns något kurs-PM,
se figur 5.

Andel kurser i kartläggningen med ett
kurs-PM
2,2%

7,5%

90,3%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 5. Andel svarande som uppger att deras kurs har ett kurs-PM.
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Antal kurser med kurs-PM två veckor innan kursstart
Kurs-PM ska finnas tillgängligt på de öppna sidorna i Ping-Pong senast två veckor innan kursstart. Av
de svarande var det ungefär hälften, 50,7 %, som inte vet om kurs-PM fanns tillgängligt då. 34,2 %
uppgav att kurs-PM fanns tillgängligt 2 veckor innan och resterande 15,1 % uppgav att det inte fanns
tillgängligt innan, se figur 6.

Andel kurser i kartläggningen med kurs-PM
på kurshemsidan 2 veckor innan kursstart

34,2%
50,7%
15,1%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 6. Andel av kurserna i undersökningen där kurs-PM fanns tillgängligt två veckor innan kursstart.

Finns lärandemål i kurs-PM?
Totalt uppger 86,3 % av de svarande att kurs-PM innehåller lärandemål, 11 % uppger att det saknas
lärande mål i kurs-PM och 2,7 % vet inte, se figur 7.

Andel kurs-PM i undersökningen med
lärandemål
11,0%

2,7%

86,3%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 7. Hur stor andel av alla kurs-PM, i denna rapport, som innehåller lärandemål.
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Finns en sammanfattning av förändringar av kursen i kurs-PM?
Drygt hälften av de svarande uppger att det inte finns en sammanfattning av vilka förändringar som
genomförts, sedan kursen gavs senast, i kursens kurs-PM, se figur 8.

Andel kurs-PM i undersökningen med en
sammanfattning av förändringar i kursen
13,7%
31,5%

54,8%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 8. Andel svarande som uppger att kursens kurs-PM innehåller en sammanfattning av vilka förändringar som
genomförts i kursen sedan den gavs senast.

Finns information om vilka hjälpmedel som är tillåtna under examination?
68,5 % anger att information angående hjälpmedel vid examination finns i kurs-PM. 17,8 % anger att
all information eller information om ifall markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedlen
är tillåtna saknas. Resterande anger att informationen inte är relevant eller att de inte vet, se tabell 3.
Finns information om hjälpmedel i kurs-PM?

Andel svarande (i procent)

Ja

68,5 %

Nej, all information saknas.

15,1 %

Nej, information om markeringar, indexeringar och anteckningar i
hjälpmedlen saknas.

2,7 %

Informationen är inte relevant för kursen (ex. kursen examineras
genom ett projekt, närvaro på föreläsningar eller hemtentamen).

5,5 %

Vet inte

8,2 %

Tabell 3. Andel av kurs-PM, i denna rapport, som innehåller information om ifall hjälpmedel är tillåtna vid
examination. Tillgång på information har grönmarkerats i tabellen medan brist på information har rödmarkerats.

Finns information om när och hur projekt, rapporter och hemtentamen lämnas
in?
I drygt hälften av alla kurs-PM finns information om hur och när projekt, rapporter och hemtentamen
ska lämnas in. I en fjärdedel av kurserna saknas denna information medan den resterande fjärdedelen
av svarande svarat ”vet inte” eller anser att informationen är irrelevant för kursen, se figur 9.
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Andel kurs-PM i undersökningen med
information om när och hur inlämning sker
8,2%

15,1%

23,3%

Ja

Nej

53,4%

Informationen är inte relevant för kursen

Vet inte

Figur 9. Till vilken andel som information kring hur och när projekt, rapporter och/eller hemtentamen ska lämnas in
finns angivet i kursens kurs-PM.

Finns information kring obligatoriska moment och hur de bidrar till slutbetyget?
Totalt uppger 74 % av de svarande att information kring obligatoriska moment finns angivet i kursens
kurs-PM. I 13,7 % av kurserna saknas någon form av information samt bland resterande 12,4 % fanns
inga obligatoriska moment eller så kunde inte den svarande svara på frågan, se tabell 4.
Finns information kring obligatoriska moment?

Andel svarande (i procent)

Ja

74,0 %

Nej, all information kring kursens obligatoriska moment saknas

5,5 %

Nej, information om hur obligatoriska moment bidrar till slutbetyget
saknas

8,2 %

Kursen innehåller inga obligatoriska moment

1,4 %

Vet inte

11,0 %

Tabell 4. Andel av de kurs-PM i rapporten som innehåller eller saknar information kring obligatoriska moment samt
hur de bidrar till slutbetyget.

Frågor angående salstentamen
Frågorna under detta avsnitt behandlade examination som varit i form av en salstentamen. Enbart de
som angivit att deras kurs examinerats genom salstentamen, se fråga 21 i Bilaga A – frågor och
rådata, har haft möjlighet att svara på resterande frågor rörande salstentamen.

Vilken information finns angiven på tentamenstesen?
I figur 10 redovisas hur stor andel som angett att en specifik typ av information finns angiven på
kursens tentamenstes. Totalt har 22,8 % kryssat i alternativ 1 vilket innebär att du inte vet och/eller
inte har tillgång till tentamenstesen.
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Vilken information som finns angiven på
tentamenstesen för undersökningens kurser
90,0%

80,7%

80,0%

77,2%

71,9%

68,4%

70,0%

59,6%

57,9%

60,0%

64,9%

50,0%
35,1%

40,0%
30,0%

33,3%
24,6%

22,8%

20,0%
10,0%
0,0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Figur 10. Hur stor andel av de svarande som anger att en viss typ av information finns angiven på kursens
tentamenstes. De 11 alternativen motsvarar informationen som står listad nedan. Totalt har drygt 20 % valt
alternativet ”vet inte/jag har inte tillgång till tentamenstesen”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vet inte/ Jag har inte tillgång till tentamenstesen
Kursens namn och kurskod
Datum och tid för tentamen
Ansvarig lärare för tentamen
Telefonnummer där ansvarig lärare går att nå under tentamenstiden
Ungefärliga tider då den ansvariga läraren besöker tentamen
Examinator för kursen
Tillåtna hjälpmedel under tentamen
Betygsgränser och betygsskala
Tid och plats där lösningar redovisas
Tid och plats för granskning av tentamen

Granskningstillfällen
Två frågor i enkäten har specifikt behandlat granskningstillfällen. Ungefär en tredjedel av de svarande
uppger att två granskningstillfällen för salstentamen har erbjudits inom tre veckor efter det att
studenterna fick veta sina resultat. Ytterligare en tredjedel anger att de inte blivit erbjudna
granskning inom den tiden medan den sista tredjedelen inte vet, se figur 11. I Chalmers föreskrifter
för examination står att ”Vid längre lov, bör ett granskningstillfälle ligga i samband med rättningen
av tentamenssvar och det andra tillfället när undervisningen startat”. Eftersom att undersökningen
gäller kurser i läsperiod 1 och 2 har ingen kollision med ett längre lov varit aktuellt och granskning för
aktuell tentamen ska därför ske inom tre veckor efter rättning.
Ungefär hälften av de svarande uppger att de inte vet om granskningstillfällena krockat med
schemalagd undervisning. 5,3 % uppger att granskningen krockat med undervisning och resterande
45,6 % har inte krockat med undervisning, se figur 12.
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Andel kurser i udnersökningen där två
granskningstillfällen hållits inom tre veckor
efter rättning av tentamen

33,3%

35,1%

31,6%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 11. Andel av kurserna där granskning av tentamen hållits inom tre veckor efter rättning av tentamen.

Andel kurser i undersöknigen där
granskningstillfällen krockat med
schemalagd undervisning
5,3%

49,1%
45,6%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 12. Andel av kurserna i rapporten som krockat/ inte krockat med schemalagd undervisning.

Rapportering av resultat
Av de kurser i denna rapport som examinerats genom skriftlig tentamen har 66,7 % rapporterats inom
15 arbetsdagar. 12,3 % har inte rapporterats i tid medan 21,1 % av de svarande valt alternativet ”vet
inte”, se figur 13.
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Andel kurser i undersökningen där resultat
på tentamen rapporterats till studenterna
inom 15 arbetsdagar efter tentamen

21,1%
12,3%

Ja

66,7%

Nej

Vet inte

Figur 13. Hur stor andel av rapportens skriftliga tentamen som rapporterats till studenterna inom 15 arbetsdagar.

Frågor angående projektarbete
Frågorna i detta avsnitt av enkäten behandlade regler med anknytning till projektarbeten. Enbart de
som svarade att kursen examinerats genom projektarbete, se fråga 29 i Bilaga A – frågor och rådata,
har haft möjlighet att svara på resterande frågor om projektarbeten.

Bedömning av individuell prestation i samband med projekt
De svarande som haft projektarbete som en del av sin kurs fick svara på om de upplever att varje
student i projektgruppen har kunnat bedömas utifrån sin individuella prestation. Totalt uppger 62,5
% av de svarande att de bedömts utifrån sin individuella prestation medan resterande 37,5 % svarat
nej på frågan, se figur 14.

Andel svarande som upplever att deras
projektarbete kunnat bedömas utifrån
individuell prestation
0,0%

37,5%
62,5%

Ja

Nej

Projektarbetet genomfördes enskilt

Figur 14. Hur de svarande upplever att varje student i gruppen kunnat bedömas utifrån sin individuella prestation.
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Granskning av projektarbeten
Granskning av projektarbeten är inte en rättighet bland studenter på Chalmers idag, men ändå en
aspekt av rättssäkerhet. Totalt uppger 31,3 % av de svarande att de erbjudits granskning av
projektarbetet, 37,5 % svarar att de inte erbjudits granskning medan resterande 31,3 % svarat att de
inte vet, se figur 15.

Andel kurser i undersökningen där
granskning av projektarbetet erbjudits

31,3%

31,3%

37,5%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 15. Andel studenterna i denna rapport som erbjudits granskning av sitt projektarbete.

Frågor angående hemtentamen
Frågorna under detta avsnitt har behandlat rättssäkerhet i anknytning till hemtentamen. Enbart de
som svarat att de examinerats genom hemtentamen, se fråga 34 i Bilaga A – frågor och rådata, har
haft möjlighet att svara på resterande frågor om hemtentamen.
Enbart 8 av deltagarna i enkäten har examinerats genom hemtentamen. Underlaget är därför väldigt
litet och inga resultat från dessa frågor rapporteras därför här.

Frågor angående muntlig examination
Frågorna under detta avsnitt har behandlat rättssäkerhet i anknytning till muntlig examination.
Enbart de som svarat att de examinerats muntligt, se fråga 39 i Bilaga A – frågor och rådata, har haft
möjlighet att svara på resterande frågor om muntlig examination.
Enbart 10 av deltagarna i enkäten har examinerats genom hemtentamen. Underlaget är därför väldigt
litet och inga resultat från dessa frågor rapporteras därför här.

Frågor angående obligatoriska moment
Frågorna under detta avsnitt behandlar rättssäkerhet i anknytning till obligatoriska moment i kurser.
Med obligatoriska moment räknas t.ex. laborationer, seminarium och studiebesök. Enbart de som
svarat att de examinerats genom obligatoriska moment, se fråga 44 i Bilaga A – frågor och rådata, har
haft möjlighet att svara på resterande frågor om obligatoriska moment.
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Förändring av tider för obligatoriska moment
72,1 % av de svarande uppger att tider för obligatoriska moment inte förändrats under kursens gång,
11,6 % uppger att tiderna har förändrats medan resterande 16,3 % inte vet, se figur 16.

Andel kurser i undersökningen där tider för
obligatoriska moment ändrats under kursens
gång
11,6%
16,3%

72,1%

Ja

Nej

Vet inte

Figur 16. Andel kurser, i rapporten, där tider förändrats för kursens obligatoriska moment.

Resultat från intervjuer
Nedan redovisas de åsikter, tankar och exempel som framkom under intervjuer. Totalt medverkade
fem personer på intervjuer. Vilka personer som medverkat samt vilka frågor som intervjun baseras på
går att finna i bilaga B – Intervjufrågor och Intervjuade.
Intervjun har delats upp i två perspektiv, ett rent studentperspektiv samt ett perspektiv som
ordförande i en studienämnd.

Fokus på studenten
Under avsnittet presenteras resultat från de intervjuer som kollat hur rättssäkerheten upplevs på
Chalmers utifrån en students perspektiv. I detta innefattas studenternas insikt om regelverket på
Chalmers, hur det upplevs bland studenter då uppsatta regler brutits och hur studenter hanterat
situationer då regler brutits.

Kunskapen om regler på Chalmers
Ungefär hälften av de intervjuade vet var de kan hitta reglerna för examination. Samtliga av de
intervjuade vet i någon utsträckning vilka regler som gäller kring examination på Chalmers. De flesta
har fått informationen om regelverket via en annan student eller genom utbildningar från
studentkåren då de vart aktiva som studentrepresentanter. En av de intervjuade letade upp reglerna
själv eftersom att förfaranden av examinationsmoment skilde sig mycket mellan olika kurser.
När regler förändras upplever samtliga intervjuade att det inte kommuniceras genom högskolan. De
som får information om förändringar har fått det genom sin studienämnd, genom utskick från
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kårledningen eller sina medstudenter. En kommentar som ges från flera intervjuade är att de gärna
ser att informationen kommuniceras på ett annat sätt, exempelvis mail.

Upplevelser när regler brutits
Alla intervjuade har vart med om att regler brutits i en kurs. De upplever att de vanligaste fallen är att
kurs-PM publiceras för sent eller saknas och att resultat rapporteras för sent. De intervjuade har även
vart med om att obligatoriska moment förändras eller flyttas, granskning av tentamen saknas, sättet
att examinera förändras och att det förekommer minuspoäng på liknande sätt som bonuspoäng under
duggor.
Hur de intervjuade upplever situationen när regler bryts varierar mellan olika intervjuade och olika
fall. Då kurs-PM kommer upp för sent får de intervjuade svårt att planera och de upplever att de
hamnar efter i sin kurs eftersom att de inte har möjlighet att köpa kurslitteraturen innan kursen
börjar. En av de intervjuade uttrycker det som att:
”Man ska ju inte göra annat än att studera, men man gör ju det och därför är det viktigt att kunna
planera i tid”.
Då obligatoriska moment förändras eller flyttas uppger de flesta att de blir distraherade och istället
för att kunna studera så tvingas de istället ta reda på vad som gäller nu, eventuellt planera om och ta
upp problemet med kursens examinator.

Hur hanteras regelbrott?
Samtliga intervjuade uppger att de i första hand skulle ta kontakt med examinator för kursen om det
är ett problem i dennes kurs. Bland de som tagit kontakt upplevs responsen oftast som positiv och
oftast har problemet uppstått utav ett misstag eller på grund av okunskap hos examinatorn gällande
vilka regler som gäller.
En av de intervjuade uttrycker på följande sätt en oro för att ta kontakt med sin examinator:
”Jag är ibland rädd för att det inte är anonymt när jag tar kontakt med en föreläsare. Det blir
jobbigt när examinationen inte heller är anonym. Jag tror inte jag fått lägre betyg av det, men det
gör att det tar emot lite att kontakta en examinator om problem.”
Ingen av de övriga intervjuade uttrycker samma problem, men de blir inte heller direkt tillfrågade om
det.
Två situationer som lyfts upp handlar om kurser med en extern föreläsare. I en kurs skulle ett
granskningstillfälle hållas och när studenterna kom dit var inte föreläsaren på plats. Studenterna
försökte då maila, men kunde inte få kontakt med den externa föreläsaren. Tillslut fick de kontakt
med en Chalmersanställd som kunde få kontakt med den externa föreläsaren och det bokades då in ett
nytt granskningstillfälle. I den andra situationen som lyfts fram närvarade den externa föreläsaren på
granskningstillfället och bad studenterna skriva upp vad de ville granska. Efter granskningstillfället
fick de aldrig återkoppling på hur granskningen hade gått och kunde inte heller få kontakt med
föreläsaren igen. Den intervjuade som lyfter fram dessa situationer tror att det tydligare måste framgå
för externa föreläsare vilka regler som gäller på Chalmers och att uppdraget inte nödvändigtvis tar
slut med att tentamen är rättad.
Förutom att kontakta examinatorn lyfter de intervjuade fram att de i andra hand skulle kontakta
studienämnden eller utbildningsutskottet på deras sektion eller ta kontakt med programansvarig för
deras program.
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Fokus på studienämnder och utbildningsutskott
Under avsnittet presenteras resultat från de intervjuer som kollat hur studienämnder och
utbildningsutskott upplever att de påverkas och kan hantera situationer då studenter vänder sig till
dem för stöd. Frågorna i avsnittet nedan har enbart ställts till de intervjuade som varit eller är
ordförande för en studienämnd eller ett utbildningsutskott.

I vilka ärenden tar studenter kontakt med studienämnden?
Många av de frågor som kommer till de olika intervjuade rör regler och vad som gäller i kurser, inte
enbart när något hänt utan ofta är det studenter som är osäkra på vad som gäller, ett exempel på detta
är hur lång tid en student kan tillgodoräkna sig sina bonuspoäng. De problem som upplevs vanliga rör
obligatoriska moment som flyttas, försenade tentamensresultat och kurs-PM som inte kommit ut i
tid. En av de intervjuade upplever att frågor ofta handlar om vilka lärandemål som gäller för en kurs. I
de fallen är det ofta ett projekt vars lärandemål inte överensstämmer med lärandemålen för kursen.
En studienämndsordförande lyfter även att studenter ibland vänder sig till dem för att de försöker få
en möjlighet till högre betyg och vill att studienämnden ska ta deras sida.
På frågan om hur de studenter som tar kontakt med sin studienämnd reagerar på problem i kurser så
svarar de intervjuade att studenterna ofta upplevs stressade eller irriterade. I några fall är studenterna
oroade över om man kommer bli godkänd eller inte, om man kommer förlora sina bonuspoäng, om de
kommer få problem med sitt studiestöd då rapportering av resultat försenats. Det framkommer även
att några studenter fått hoppa över en resa på grund av att obligatoriska moment flyttats.

Studienämndens arbete
Hur mycket arbete som läggs på problem i kurser varierar, en av de intervjuade uppskattar att över
hälften av tiden läggs på att kontakta föreläsare på grund av problem medan en annan intervjuad
istället uppger att det inte är någon större del av uppdraget.
På frågan om hur det är att ta kontakt med en examinator för att reda ut ett problem svarar en av de
intervjuade att:
”Det känns jobbigt i början när man går på. Det är svårt att veta vilken väg man får gå och att vara
bekväm i rollen. När rutinerna väl finns så är det okej!”
Liknande känslor har uttryckts av de flesta intervjuade och att ta upp och diskutera problem i kurser
har upplevts jobbigt i början av de intervjuades uppdrag. De upplever dock att det är något som man
vänjer sig vid och lär sig att handskas med. Majoriteten av de intervjuade upplever att de får stort stöd
från olika nyckelpersoner inom programmet (programansvarig och utbildningssekreterare) och
institutionen (vice prefekt). De upplever även att de får bra respons och stöttning från kårledningen
och sektionsstyrelsen på deras sektion.
Ett problem som tas upp av nästan samtliga intervjuade är kurser där samma problem återkommer i
kurstillfälle efter kurstillfälle. En av de intervjuade uttrycker det som att:
”I vissa kurser har samma problem funnits i åtminstone fyra år. I de fallen handlar det inte om
okunskap utan om ointresse, de ser inte vinningen i att följa detta. Framförallt att kurs-PM inte
kommer ut i tid, de tror inte att någon kollar ändå.”
I dessa intervjuer så nämns även att det sällan finns någon kontinuitet mellan kursnämndsmöten.
Kursnämndsmötet kan diskutera en lösning på ett problem som kursen haft och när
studienämndsledamöterna sedan träffar företrädare så kommer det fram att samma lösning
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diskuterats även tidigare år. Några av studienämnderna har av denna anledning börjat föra en logg
över vilka problem som diskuterats i en kurs under tidigare år.

Diskussion och rekommendationer
Nedan diskuteras några av de områden som tagits upp genom rapporten. I avsnittet ges även
rekommendationer för fortsatt arbete och för att åtgärda några av de problem som uppdagats.
Rekommendationerna ska ses som förslag och inte nödvändigtvis lösningar. Andra alternativ bör
utredas innan en rekommendation genomförs.
I de fall där en rekommendation främst rör högskolans organisation är Studentkåren inte tänkt som
utförare utan bör bedriva påverkansarbete för att problemen löses.

Demografi
Totalt valde 100 kursrepresentanter att besvara enkäten. Av de svarande har troligen flera
kursrepresentanter även varit representanter för samma kurs och det kan därför vara rimligt att anta
att minst 40 kurser finns representerade i enkäten.
Bland de svarande är spridningen stor mellan olika program och även mellan institutionerna där alla
institutioner finns representerade förutom produkt och produktionsteknik. Det finns en övervikt på
programmen Informationsteknik 300 HP och Väg- och vattenbyggnadsteknik 300 HP samt
institutionerna Bygg- och miljöteknik och Data- och informationsteknik. Denna övervikt kan
självklart påverka undersökningen på något håll och är något som gör att resultaten kan skifta mot
hur det verkligen ser ut på Chalmers.
Det finns en övervikt av svarande på grundnivå jämfört med avanceradnivå, något som beror på att
studienämnder och utbildningsutskott är verksamma i större utsträckning på grundnivån. Samtidigt
lyfts den avancerade nivån ofta upp som ett problem i och med att studiebevakningen här är mindre
och att fler kurser ges för mindre klasser. Tyvärr är underlaget litet för att jämföra skillnaden mellan
grund- och avanceradnivå. Något som skulle kunna göras i framtiden.
Underlaget för intervjuerna var relativt litet och fokuserades till personer som, genom sina uppdrag,
tidigare kommit i kontakt med studenter i samband med rättssäkerhetsfrågor. En möjlig nackdel med
att intervjua personer som tidigare varit studentrepresentanter är att deras svar skulle kunna avvika
från individer med helt annan bakgrund.

Rekommendationer


Gör en riktad kartläggning av rättssäkerheten för masterprogram för att identifiera eventuella
problem även där.

Kunskap om regler kring examination på Chalmers
De utbildningsansvariga som intervjuats säger sig få många frågor kring vilka regler som gäller kring
olika moment i kurser. Samtidigt säger sig 70 % av kursrepresentanterna som besvarat enkäten att de
vet var de kan hitta vilka regler som gäller, se figur 3. 70 % är en ganska hög medvetenhet och det
borde därför vara enkelt att diskutera problem som uppstått tillsammans med övriga som läser
kursen. Att många frågor ändå når studienämnderna kan säkerligen bero på ett antal faktorer t.ex.
kan regelverket som finns idag vara svårt att tyda, de som är kursrepresentanter är mer medvetna än
sina medstudenter och att studenterna gärna vill ha en referens samt någon som tolkar reglerna på
samma sätt som dem för att vara säkra på sin sak.
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Den nya regeln för nötfritentamen spreds bra och totalt visste 84 % om den nya regeln. De intervjuade
uppger dock att de inte sett någon kommunikation om regelförändringen från högskolan. Högskolan
kommunicerade regelförändringen genom Studentportalen och det är därför möjligt att de
intervjuade fått höra om förändringen via studenter som läst kommunikationen från högskolan.
Informationen kommunicerades även genom studienämnderna och i studentkårens nyhetsbrev. De
intervjuade hade gärna sätt att regelförändringar kommuniceras tydligare.
I intervjuerna framkommer det att de intervjuade upplever att problem oftast uppstår på grund av
okunskap bland examinatorer. I intervjuerna tas även ett antal scenarion upp där studenter fått
problem eftersom att externa föreläsare inte har varit tillräckligt insatta i vad som förväntas av dem
när de undervisar på Chalmers. För att undvika de här problemen i framtiden måste
kommunikationen om att det finns regler att förhålla sig till förbättras.

Rekommendationer




Öka kommunikationen till studenter om regler i början av deras studietid och om
regelförändringar när det sker.
Öka kommunikationen om regler till ny undervisande personal samt kommunicera
regelförändringar tydligt till samtlig undervisande personal.
Tydliggör för externa föreläsare kring vilket ansvar de tar på sig då de föreläser på Chalmers.

Kurs-PM
I nästan alla kurser finns idag ett kurs-PM (se figur 5) och innehållet i kurs-PM är oftast det som står
uttryckt i Chalmers regler. Ändå är kurs-PM ett av de problem som nämnts absolut mest genom
intervjuerna.
Det vanligaste problemet bland de intervjuade upplevs vara att kurs-PM sällan publiceras två veckor
innan kursstart. Vid borträkning av de som valt alternativet ”Vet inte” på frågan om kurs-PM
publicerats två veckor innan kursstart så säger ungefär en tredjedel av de resterande svarande att
kurs-PM inte publicerats i tid (se figur 6). Att kurs-PM saknas två veckor innan kursens start upplevs
göra det svårt för de intervjuade att planera och köpa kurslitteratur innan det att kursen drar igång.
Att kurs-PM publiceras för sent kan bero på flera saker:
1. Att kurs-PM publiceras i tid anses inte viktigt eftersom att examinatorn inte ser studenternas
behov av att ha tillgång till kurs-PM innan kursens start.
2. Kurs-PM publiceras i tid, men läggs på Ping-Pongs låsta sidor som inte kan nås innan dess att
studenten påbörjat kursen.
3. Planering av kursen är svår att göra så långt innan och det är därför inte möjligt för
examinatorn att skriva allt innehåll i kurs-PM.
4. Alla examinatorer vet inte om regeln att kurs-PM ska publiceras två veckor innan kursstart.
Vid arbete för att underlätta detta problem bör alla fyra risker hanteras. Möjliga sätt att göra detta på
är genom tydligare information kring studenters behov, regelverket och hantering av Ping-pong. Man
bör även se över möjligheterna till en standardiserad mall för kurs-PM för att kunna underlätta för
examinatorn. Det kan även vara möjligt att se över vilka delar av kurs-PM som behöver vara
publicerade två veckor innan för eventuell komplettering av övriga delar först vid kursstart.
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Innehållet i kurs-PM varierar ganska mycket och framförallt saknas ofta en sammanfattning av vilka
förändringar som gjorts i kursen sedan senaste kurstillfället (se figur 8). Att denna information saknas
ger även konsekvenser för kursutvärderingen då uppföljningen som gjordes av Chalmers
kursutvärderingsprocess2 tidigare visat att anledningen till att studenter inte svarar på
kursutvärderingen är för att de inte ser vilka konsekvenser deras svar får. Även information om
hjälpmedel under tentamen, hur projekt och uppgifter lämnas in samt lärandemål saknas ibland (se
figur 7 och 9 samt tabell 3 och 4). I alla dessa fall bör en standardiserad mall för kurs-PM underlätta.

Rekommendationer





Gör en standardiserad mall för kurs-PM.
Informera examinatorer om vilka behov studenter har gällande information i kurs-PM och att
kurs-PM läggs ut på kursens kurshemsida i tid.
Underlätta för examinatorer att publicera kurs-PM på de publika sidorna i Ping-pong.
Se över ifall någon information i kurs-PM inte behöver publiceras två veckor innan kursstart
för att underlätta för examinatorer.

Uppföljning av kurser
I enkäten uppdagas många regler som inte allt för sällan bryts, exempel på detta är ändrade tider för
obligatoriska moment (se figur 16), granskningstillfällen (se figur 11) och rapportering av resultat (se
figur 13). I dessa fall diskuteras lösningar till nästa år ofta på kursnämndsmöten och i mer akuta fall
diskuteras problemen mellan studenter, examinator, programansvarig och studienämnder för en
lösning redan i pågående kurstillfälle.
I intervjuerna framkommer att de lösningar som diskuteras inte alltid efterlevs och att det ofta beror
på ett saknat intresse för att efterleva reglerna. För att upptäcka och hantera sådana problem bör
kursnämndsprotokoll följas upp på ett mer regelbundet sätt, förslagsvis på nästkommande
kursnämndsmöte. Många upplever även ett problem i att det inte finns något incitament till att följa
regler i samband med examination och det bör därför utredas om någon typ av incitament kan införas
baserat på efterlevnaden av regler.

Rekommendationer



Tydligare uppföljning av föregående kursnämndsprotokoll under kursnämndsmöten.
Undersök möjligheten till att införa någon typ av konsekvens (positiv som negativ) beroende
på efterlevnaden av regler i kurser.

Utvärdering av Chalmers kursutvärderingsprocess, avsnitt 4.3 Svarsfrekvens, Mattias Bingerud,
Malin Blomqvist och Ulla Rilby, 2015-06-26, diarienummer C 2015-0315.
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Bilaga A – Frågor och rådata
I denna bilaga redovisas samtliga frågor och de rådata som legat till som underlag för
undersökningen.

Demografiska frågor
Samtliga som deltog i enkäten besvarade de demografiska frågorna nedan.
Fråga 1. På vilket program studerar du?
Svarsalternativ
Affärsutveckling och entreprenörskap 180HP
Applied mechanics 120HP
Applied physics 120HP
Architecture and urban design 120HP
Arkitektur 300HP
Arkitektur och teknik 300HP
Automation och mekatronik 300HP
Automotive engineering 120HP
Biomedical engineering 120HP
Biotechnology 120HP
Bioteknik 300HP
Byggingenjör 180HP
Communication engineering 120HP
Complex adaptive systems 120HP
Computer science - algorithms, languages and logic
120HP
Computer systems and networks 120HP
Datateknik 180HP
Datateknik 300HP
Design and construction project management 120HP
Design for sustainable developement 120HP
Design och produktutveckling 180HP
Ekonomi och produktionsteknik 180HP
Electric power engineering 120HP
Elektroteknik 180HP
Elektroteknik 300HP
Embedded electronic system design 120HP
Engineering mathematics and computational science
120HP
Entrepreneurship and business design 120HP
Fartygsbefäl 40HP
Industrial design engineering 120HP
Industrial ecology 120HP
Industriell ekonomi 300HP
Informationsteknik 300HP
Infrastructure and environmental engineering 120HP
Innovative and sustainable chemical engineering
120HP

1 av 14

Svarande i
procent

Svarande i
antal

7,0%
1,0%
0,0%
1,0%
1,0%
1,0%
7,0%
1,0%
0,0%
0,0%
5,0%
3,0%
0,0%
0,0%

7
1
0
1
1
1
7
1
0
0
5
3
0
0

2,0%

2

0,0%
6,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
5,0%
1,0%

0
6
2
1
0
0
2
0
0
5
1

0,0%

0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
18,0%
1,0%

0
0
0
0
0
18
1

0,0%

0
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Interaction design and technologies
Kemiteknik 180HP
Kemiteknik 300HP
Kemiteknik med fysik 300HP
Management and economics of innovation 120HP
Maritime management 120HP
Maskinbefäl 40HP
Maskinteknik 180HP
Maskinteknik 300HP
Materials chemistry 120HP (tidigare "Materials chemistry and nanotechnology")
Materials engineering 120HP
Mekatronik 180HP
Nanotechnology 120HP
Naval architecture and ocean engineering 120HP
Nuclear science and technology 120 HP (tidigare
"Nuclear engineering")
Physics and astronomy 120HP
Product development 120HP
Production engineering 120HP
Quality and operations management 120HP
Samhällsbyggnadsteknik 180HP
Samhällsbyggnadsteknik 300HP
Sjöfart och logistik 180HP
Sjöingenjör 180HP
Sjökapten 180HP
Software engineering 120HP
Sound and vibration 120HP
Structural engineering and building technology
120HP
Supply chain management 120HP
Sustainable energy systems 120HP
Systems, control and mechatronics 120HP
Teknisk design 300HP
Teknisk fysik 300HP
Teknisk matematik 300HP
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 300HP
Wireless, photonics and space engineering 120HP

0,0%
4,0%
3,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%

0
4
3
3
0
0
0
2
0

1,0%

1

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0

0,0%

0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
2,0%
3,0%
2,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
1
1
2
3
2
0
0

1,0%

1

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
11,0%
0,0%

0
0
0
0
1
0
11
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

100
0

Fråga 2. Vilken eller vilka årskurser ges kursen för?
Svarsalternativ
1
2
3
4
5

2 av 14

Svarande i
procent

Svarande i
antal

33,0%
39,0%
35,0%
9,0%
8,0%

33
39
35
9
8
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Antal svarande
Hoppade över frågan

100
0

Fråga 3. Vilken institution ansvarar för den aktuella kursen?
Svarsalternativ
Vet inte
Arkitektur
Biologi och bioteknik
Bygg- och miljötenik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Material- och tillverkningsteknik
Mikroteknologi och nanovetenskap
Produkt- och produktionsutveckling
Rymd- och geovetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk fysik
Tillämpad IT
Tillämpad mekanik

Svarande i
procent

Svarande i
antal

21,0%
1,0%
3,0%
15,0%
15,0%
1,0%
1,0%
6,0%
7,0%
3,0%
1,0%
0,0%
1,0%
4,0%
8,0%
5,0%
3,0%
1,0%
4,0%

21
1
3
15
15
1
1
6
7
3
1
0
1
4
8
5
3
1
4

Antal svarande
Hoppade över frågan

100
0

Övergripande frågor
Samtliga som deltog i enkäten besvarade de övergripande frågorna nedan.
Fråga 4. Vet du vart du kan hitta vilka regler som gäller kring studier på Chalmers?
Svarsalternativ
Ja
Nej

Svarande i
procent

Svarande i
antal

69,9%
30,1%

65
28

Antal svarande
Hoppade över frågan

93
7

Fråga 5. Visste du att det av allergiskäl inte är tillåtet att medföra nötter till tentamenssalen?
Svarsalternativ
Ja
Nej

Svarande i
procent

Svarande i
antal

83,9%
16,1%

78
15

Antal svarande

3 av 14
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Hoppade över frågan

7

Frågor angående Kurs-PM
Enbart de som svarat att det finns ett kurs-PM för kursen i fråga 6 fick besvara resterande frågor
under detta avsnitt.

Fråga 6. Finns det ett kurs-PM för kursen?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

90,3%
2,2%
7,5%

84
2
7

Antal svarande
Hoppade över frågan

93
7

Fråga 7. Fanns kurs-PM tillgängligt på kurshemsidan två veckor innan kursens start?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

34,2%
15,1%
50,7%

25
11
37

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 8. Kursens syfte och lärandemål?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

86,3%
11,0%
2,7%

63
8
2

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 9. Vem som är examinator för kursen och kontaktuppgifter till denne?
Svarsalternativ

Ja

Nej

Vet
inte

Svarande i
antal

Examinator
Kontaktuppgifter till examinator

64
62

4
4

5
7

73
73

Antal svarande
Hoppade över frågan

4 av 14
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Fråga 10. Vem som är föreläsare och övnings/laborationshandledare?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Denna personaltyp ingick
inte i kursen

Vet inte

Svarande i
antal

Föreläsare
Övnings/laborationshandledare

66
54

2
7

2
7

3
5

73
73

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 11. Kontaktuppgifter till föreläsare och övnings/laborationshandledare?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Denna personaltyp ingick
inte i kursen

Vet inte

Svarande i
antal

Kontaktuppgifter till föreläsare
Kontaktuppgifter till övnings/laborationshandledare

60
44

6
12

2
7

5
10

73
73

Antal svarande
Hoppade över frågan
Fråga 12. Fullständig kurslitteratur som används i kursen?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Kursen krävde ingen kurslitteratur.
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

80,8%
4,1%
6,8%
8,2%

59
3
5
6

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 13. Fullständigt schema över föreläsningar, övningar och laborationer?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

83,6%
6,8%
9,6%

61
5
7

Antal svarande
Hoppade över frågan

5 av 14
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Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

13,7%
54,8%
31,5%

10
40
23

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 15. Form för examination?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Kursen innehöll inga examinerande moment
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

87,7%
5,5%
2,7%
4,1%

64
4
2
3

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 16. Tillåtna hjälpmedel vid examinationen samt om markeringar, indexeringar
och anteckningar är tillåtna i hjälpmedlen?
Svarsalternativ
Ja
Nej, all information saknas.
Nej, information om markeringar, indexeringar och
anteckningar i hjälpmedlen saknas.
Informationen är inte relevant för kursen (ex. kursen
examineras genom ett projekt, närvaro på föreläsningar eller hemtentamen).
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

68,5%
15,1%

50
11

2,7%

2

5,5%

4

8,2%

6

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 17. Tid och plats för examination?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Kursen innehöll ingen salstentamen eller dugga.
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

49,3%
16,4%
5,5%
28,8%

36
12
4
21

Antal svarande
Hoppade över frågan

6 av 14
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Fråga 18. När och hur projekt, rapporter eller hemtentamen lämnas in?
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Svarsalternativ
Ja
Nej
Informationen är inte relevant för kursen
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

53,4%
23,3%
15,1%
8,2%

39
17
11
6

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 19. Obligatoriska moment och hur de bidrar till slutbetyget?
Svarsalternativ
Ja
Nej, all information kring kursens obligatoriska moment saknas.
Nej, information om hur obligatoriska moment bidrar
till slutbetyget saknas.
Kursen innehåller inga obligatoriska moment.
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

74,0%

54

5,5%

4

8,2%

6

1,4%
11,0%

1
8

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Fråga 20. Information kring moment som kan ge bonuspoäng?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Kursen innehöll inga moment som kan ge bonuspoäng.
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

37,0%
5,5%

27
4

45,2%

33

12,3%

9

Antal svarande
Hoppade över frågan

73
27

Frågor angående salstentamen
Enbart de som svarat att kursen examinerats genom salstentamen i fråga 21 fick svara på frågorna 2228.

Fråga 21. Har kursen examinerats genom salstentamen?
Svarsalternativ
Ja
Nej

7 av 14

Svarande i
procent

Svarande i
antal

82,7%
14,8%

67
12

BILAGA
2016-05-18
vUO
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Vet inte
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Antal svarande
Hoppade över frågan

81
19

Fråga 22. Har datum eller tid för tentamen ändrats under kursens gång?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

1,8%
93,0%
5,3%

1
53
3

Antal svarande
Hoppade över frågan

57
43

Fråga 23. Vad av följande har angivits i tentamenstesen?
Svarsalternativ
Vet inte/Jag har inte tillgång till tentamenstesen
Kursens namn och kurskod
Datum och tid för tentamen
Ansvarig lärare för tentamen
Telefonnummer där ansvarig lärare går att nå under
tentamenstiden
Ungefärliga tider då den ansvariga läraren besöker
tentamen
Examinator för kursen
Tillåtna hjälpmedel
Betygsgränser och betygsskala
Tid och plats där lösningar redovisas
Tid och plats för granskning av tentamen

Svarande i
procent

Svarande i
antal

22,8%
80,7%
77,2%
68,4%

13
46
44
39

57,9%

33

35,1%

20

59,6%
71,9%
64,9%
24,6%
33,3%

34
41
37
14
19

Antal svarande
Hoppade över frågan

57
43

Fråga 24. Besökte en lärare i kursen tentamenssalarna vid minst två tillfällen?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

80,7%
7,0%
12,3%

46
4
7

Antal svarande
Hoppade över frågan
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Fråga 25. Har två granskningstillfällen erbjudits inom tre veckor efter att resultatet från
tentamen kommit?
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Svarsalternativ

Svarande i
procent

Svarande i
antal

33,3%
31,6%
35,1%

19
18
20

Ja
Nej
Vet inte

Antal svarande
Hoppade över frågan

57
43

Fråga 26. Krockade något av granskningstillfällena med schemalagd undervisning?
Svarsalternativ

Svarande i
procent

Svarande i
antal

5,3%
45,6%
49,1%

3
26
28

Ja
Nej
Vet inte

Antal svarande
Hoppade över frågan

57
43

Fråga 27. Har lösningar till tentamen publicerats på kurshemsidan efter tentamen?
Svarsalternativ

Svarande i
procent

Svarande i
antal

68,4%
15,8%
15,8%

39
9
9

Ja
Nej
Vet inte

Antal svarande
Hoppade över frågan

57
43

Fråga 28. Har resultatet på den skriftliga tentamen rapporterats till studenterna inom
15 arbetsdagar efter tentamen?
Svarsalternativ

Svarande i
procent

Svarande i
antal

66,7%
12,3%
21,1%

38
7
12

Ja
Nej
Vet inte

Antal svarande
Hoppade över frågan

57
43

Frågor angående projektarbeten
Endast de som svarat att kursen examinerats genom projektarbete i fråga 29 har svarat på frågorna
30-33 om projektarbeten.
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Fråga 29. Har kursen examinerats genom projektarbeten?
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Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

21,4%
72,9%
5,7%

15
51
4

Antal svarande
Hoppade över frågan

70
30

Fråga 30. Har deadline för inlämning av projektet flyttats under kursens gång?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

18,8%
81,3%
0,0%

3
13
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

16
84

Fråga 31. Upplever du att varje student i gruppen har kunnat bedömas utifrån sin
individuella prestation?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Projektarbetet genomfördes enskilt

Svarande i
procent

Svarande i
antal

62,5%
37,5%
0,0%

10
6
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

16
84

Fråga 32. Har studenterna på kursen blivit erbjudna granskning av projektarbetet?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

31,3%
37,5%
31,3%

5
6
5

Antal svarande
Hoppade över frågan

16
84

Fråga 33. Har resultatet på arbetet meddelats till studenterna inom 15 arbetsdagar
efter sista fredagen i tentamensperioden?
Svarsalternativ
Ja
Nej

10 av 14
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6,3%

11
1
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Antal svarande
Hoppade över frågan

16
84

Frågor angående hemtentamen
Enbart de som svarat att kursen examinerats genom hemtentamen i fråga 34 har svarat på frågorna
35-38.
Fråga 34. Har kursen examinerats genom hemtentamen?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

11,6%
88,4%
0,0%

8
61
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

69
31

Fråga 35. Har deadline för inlämning av hemtentamen förändrats under kursens
gång?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

25,0%
75,0%
0,0%

2
6
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

8
92

Fråga 36. Har alla hjälpmedel varit tillåtna under hemtentamen?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

100,0%
0,0%
0,0%

8
0
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

8
92

Fråga 37. Har resultat för hemtentamen rapporterats inom 15 arbetsdagar efter sista
fredagen i tentaveckan?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

75,0%
12,5%
12,5%

6
1
1

Antal svarande
Hoppade över frågan
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Fråga 38. Har två granskningstillfällen för hemtentamen erbjudits inom 3 veckor efter
att resultatet meddelats?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

50,0%
50,0%
0,0%

4
4
0

Antal svarande
Hoppade över frågan

8
92

Frågor angående muntlig examination
Frågorna 40-43 har enbart besvarats av dem som svarat att kursen examinerats genom muntlig
examination i fråga 39.
Fråga 39. Har kursen examinerats genom muntlig examination?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

14,5%
81,2%
4,3%

10
56
3

Antal svarande
Hoppade över frågan

69
31

Fråga 40. Har datum för den muntliga examinationen ändrats under kursens gång?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

20,0%
50,0%
30,0%

2
5
3

Antal svarande
Hoppade över frågan

10
90

Fråga 41. Förutom examinator, fanns det ytterligare medbedömare vid examinationstillfället?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

70,0%
20,0%
10,0%

7
2
1

Antal svarande
Hoppade över frågan
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Fråga 42. Hur dokumenterades den muntliga examinationen?

Skapat: 2016-03-29
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Svarsalternativ
Skriftligt
Tillfället spelades in
Ingen dokumentation genomfördes
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

60,0%
0,0%
10,0%
30,0%

6
0
1
3

Antal svarande
Hoppade över frågan

10
90

Fråga 43. Har resultatet meddelats studenterna inom 15 arbetsdagar efter sista fredagen i tentamensperioden?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

70,0%
10,0%
20,0%

7
1
2

Antal svarande
Hoppade över frågan

10
90

Frågor angående obligatoriska moment
Frågorna 45 och 46 har enbart besvarats av de som sagt att kursen examinerats genom obligatoriska
moment på fråga 44.
Fråga 44. Har kursens haft ytterligare obligatoriska moment? (ex. laborationer, seminarium och studiebesök)
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

61,8%
33,8%
4,4%

42
23
3

Antal svarande
Hoppade över frågan

68
32

Fråga 45. Har datum eller tider för de obligatoriska momenten förändrats under kursens gång?
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

11,6%
72,1%
16,3%

5
31
7

Antal svarande
Hoppade över frågan

13 av 14
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Fråga 46. Har student som på grund av sjukdom eller annan omständighet varit förhindrad att närvara erbjudits ett ytterligare tillfälle att delta i kursmomentet eller att
göra en annan motsvarande uppgift (ex. en skriftlig inlämningsuppgift)?
Skapat: 2016-03-29
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Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

Svarande i
procent

Svarande i
antal

44,2%
4,7%
51,2%

19
2
22

Antal svarande
Hoppade över frågan

14 av 14

43
57

Skapat: 2016-03-30
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Bilaga B – Intervjufrågor och studenter
som intervjuats
I denna bilaga finns dokumenterat vilka studenter som deltagit i de intervjuer som utgör underlag för
rapporten samt de frågor som intervjun utgått ifrån.

Studenter som intervjuats
Vilka studenter som intervjuats presenteras nedan:






Elin Haraldsson, Bioteknik 300 HP, Utbildningsansvarig och studienämndsordförande i KfKbsektionen 2015.
Jessica Albaeus, Affärsutveckling och entreprenörskap 180 HP, Utbildningsansvarig och
studienämndsordförande i AE-sektionen 2015/2016.
Linnea Andersson, Teknisk Fysik 300 HP masterprogrammet Applied Physics, ledamot i Fsektionens masterenhet 2015/2016.
Nathalie Kullberg, Arkitektur 300 HP, kassör i Arkitekturprogrammets utbildningsutskott
2015/2016.
Oscar Holke, Maskinteknik 300 HP, utbildningsansvarig och ordförande för
utbildningsutskottet i M-sektionen 2015/2016.

Intervjufrågor
Intervjufrågorna var fokuserade på två olika perspektiv – ett studentperspektiv samt ett perspektiv
som studienämndsordförande/utbildningsansvarig. Frågorna låg som grund för samtalet men
varierades beroende på vad som kom upp under intervjun.

Intervjufrågor – studentperspektiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vet du vilka regler som gäller på Chalmers kring examination?
Hur har du fått veta vilka regler som gäller på Chalmers?
Vet du vart du kan hitta vilka regler som gäller? Om ja, hur fick du veta det?
Om regler förändras, hur får du då veta om det?
Har du vart med om att regler inte följs på en kurs på Chalmers? Vad var det som var fel?
Hur upplever du att regelbrott påverkar dig ur studiesynpunkt?
Vet du vad du skulle göra åt problem i kurser? Vet du vilka du kan höra av dig till?
Har du kontaktat examinatorn angående problem i kurser? Vad fick du för respons?

Intervjufrågor – perspektiv som
studienämndsordförande och/eller utbildningsansvarig
1. Hur ofta och vad är det för frågor du får kring regler i kurser?
2. Hur upplever du att det påverkar studenterna när regler inte följs?
3. Hur påverkar regelbrott ert arbete i studienämnden? (hur mycket arbete kräver problem i
kurser? Hur påverkar det er som grupp? Har ni rutiner för att hantera problem med kurser?
Osv.)
4. Vem vänder ni er till om en student kommer till er i studienämnden med ett problem?
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5. Hur blir ni bemötta utav de ni vänder er till inom skolan?
6. Hur blir ni bemötta utav de ni vänder er till inom kåren? (t.ex. kårledningen,
sektionsstyrelsen)
7. Vad upplever du som största anledningen till att regler inte följs?
8. Tror du att det finns ett stort mörkertal? Hur många vet vart de ska vända sig?

2 av 2

AVRAPPORTERING
2016-05-09
Kårstyrelsen

Avrapportering Verksamhetsplan 15/16:
c) Ta ett helhetsgrepp om hur kåren arbetar med att ta fram statistiska underlag
Ett av de främsta verktygen vid påverkansarbete är statistiska underlag i form av till exempel enkäter.
De har länge använts utan närmare eftertanke vilket har lett till en ohållbar situation för Chalmers
teknologer och antalet enkäter de förväntas svara på. Därför behöver sättet kåren jobbar med
statistiskt underlag utvecklas, för att exempelvis ta fram stöd för att jobba med urvalsgrupper. Syftet
är att effektivisera framtagandet av statistiskt underlag. Detta leder till att det blir lättare att ta fram
statistiskt underlag, samtidigt som teknologer belastas mindre.

1. Bakgrund
I dagsläget skickas det ut många enkäter till Chalmers teknologer från olika håll på skolan, bland
annat från Studentkåren och Högskolan. Utskicksfrekvensen är också väldigt varierande över året där
många enkäter kan skickas ut över en kortare tid medan längre perioder inte har några utskick alls.
Mängden enkäter och det ojämna utskicksflödet leder till en ohållbar situation för våra teknologer där
teknologerna belastas för mycket som gör att svarsfrekvensen sjunker.

2. Initiala mål
Punkten syftar till att nå följande mål:






Minska antalet enkäter per teknolog
Genom att ta fram urvalsgrupper kan antalet enkäter minskas per teknolog samtidigt som
kvalitén på undersökningarna inte försämras.
Ta fram en årscykel för de enkäter som skickas ut i dagsläget
En årscykel ger en överblick över dagens enkäter om vad de innehåller och under vilka
perioder de är aktuella. Detta verktyg kan underlätta för att se om någon enkät kan behöva
flyttas, slås samman med en annan eller om en ny enkät skall skickas ut.
Ta fram riktlinjer för statistiska underlag inom Chalmers Studentkår
Riktlinjerna ska hjälpa ändrandet av gamla enkäter och skapandet av nya genom att ge
frågeställningar som en behöver tänka på inför utformning av enkäter, hur ofta och när en
enkät skall skickas ut samt vilken urvalsgrupp den skall hamna hos.

3. Genomförande
En undersökning skickades ut till kårledningen och studerandesektionerna för att se vilka enkäter
som skickas ut till våra studenter samt när utskicket görs. Högskolans enkäter tillsammans med
undersökningens resultat (där tyvärr endast hälften av sektionsstyrelserna deltog) sammanställdes.
Personer på högskolan kontaktades för att se om de kunde hjälpa till med urvalsgrupper men inget
svar ficks eller så kände personen inte att den kunde tillräckligt. Information samlades in via
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statistikers hemsidor istället och ett underlag för att hjälpa andra vid skapande och utskick av enkäter
gjordes. Underlaget kan användas av såväl kåren centralt som kåren lokalt.

4. Resultat
Hela kårledningen samt endast hälften av studerandesektionerna svarade på undersökningen.
Resultatet samanställdes med vilka enkätutskick som högskolans gör och det visade att antalet
enkäter per student varierar beroende på t.ex. sektionstillhörighet och årskurs, men att antalet är
högt överlag. Många enkäter framkom troligtvis inte i undersökningen då t.ex. vissa institutioner
skickar ut egna enkäter alternativt släpper igenom utomstående enkäter som inte styrs centralt av
högskolan.
Inga riktlinjer skapades utan istället togs ett underlag fram med frågeställningar och tips inför
skapandet av enkäter. Detta för att hjälpa till att göra enkäten användbar för avsändaren och
förståelig för de som deltar i undersökningen. I underlaget finns det också beskrivet varför
urvalsgrupper är att föredra samt vilka typer av urvalsgrupper som kan användas för att optimera sin
undersökning.

5. Framtid
Efter punktens slutförande bör kåren centralt använda sig utav urvalsgrupper samt alltid fundera över
om enkätutskick är det bästa för att samla in information från våra medlemmar. Underlaget bör också
tas upp med sektionsstyrelserna för att tillsammans kunna ytterligare minska belastningen på våra
studenter.

Frågor ställs med fördel till,
Madeleine Czarnecki
Sociala Enhetens Vice Ordförande
vso@chalmersstudentkar.se
031-772 39 68
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Avrapportering Verksamhetsplan 15/16:
- j) Ta fram centralt stöd för arrangerandet av masterkickoff på lokal nivå
Det finns i dagsläget en problematik gällande att många internationella studenter inte deltar på aktiviteter
som genomförs inom Chalmers Studentkår. Genom medlemsmätningen har det visats att internationella
studenter vill interagera mer med nationella studenter, något som bör underlättas. Målet är att ta fram det
centrala stöd teknologsektionerna behöver för att genomföra en masterkickoff.

1. Bakgrund
I dagsläget deltar få internationella studenter på aktiviteter arrangerade av Chalmers Studentkår.
Samtidigt har medlemsmätningen visat att internationella studenter vill integrera sig mer med
nationella studenter. På masternivå bildas nya klasser som ofta har både internationella och
nationella studenter men ett problem är att det inte finns något enkelt tillfälle att lära känna
varandra. Ett steg mot målet att få fler internationella och nationella studenter att integreras är att en
masterkickoff införs på masterprogrammen.

2. Initiala mål
Punkten syftar till att nå följande mål:


Ta fram ett material som kan hjälpa teknologsektioner att utföra en masterkickoff.
Guiden kommer att vara baserad på vilka svårigheter sektionsstyrelserna idag upplever med
att utföra en masterkickoff.

3. Genomförande
Arbetet har delats upp i två delar dels ett arbete med att ta reda på vad sektionerna vill och dels ett
påverkansarbete mot högskolan. Till en början undersöktes vilka svårigheter sektionsstyrelserna idag
upplever med att utföra en masterkickoff genom diskussion på Kårledningsutskottet, KU. Utifrån den
diskussionen togs ett material fram med tips på hur en masterkickoff kan planeras 1. En svårighet som
Sektionsstyrelserna upplever är finansiering och en tanke som kom upp var att varje
utbildningsområde skulle kunna stå för finansiering av en masterkickoff. Ett påverkansarbete
påbörjades för att få igenom den idén.

Dokumentet hittas här:
file:///K:\KS_Dokument\Verksamhetsplaner\1516\Arbete%20med%20VP\j)%20Utreda%20möjligheter
%20för%20stöd%20och%20incitament%20för%20arrangerandet%20av%20mastersmottagning\Att%2
0planera%20en%20masterkickoff.docx
1
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4. Resultat
Som tidigare nämnts skapades ett material med tips på hur en masterkickoff kan planeras. Utöver det
har nu högskolan avsatt medel för att alla masterprogram ska kunna arrangera en masterkickoff.

5. Framtid
En framtida vision inom området är att alla masterprogram skall ha en masterkickoff. Det är
fortfarande en lång bit kvar och inför nästa verksamhetsår är det viktigt att övervaka att ovan nämnda
medel kommer in i budgeten för alla utbildningsområden. Detta innebär ett påverkansarbete från juli
till ungefär september då högskolans budget skall vara klar ungefär i oktober. Det är också viktigt att
informera och uppmuntra sektionerna att ta kontakt med sin MPA för att försöka få till en
masterkickoff. Ett problem som fortfarande kvarstår är att några sektioner har många masterprogram,
framförallt maskin och fysik, vilket medför att dessa eventuellt behöver arrangera flertalet kickoffer.
Sektionerna har också olika ambitionsnivåer med att genomföra kickoffer och därför bör det
reflekteras kring hur långt vi ska gå inom ämnet.
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Avrapportering Verksamhetsplan 15/16:
l) Implementera plan för minskad kontanthantering
En plan på hur kåren centralt kan bli kontantfri har arbetats fram och behöver implementeras under
15/16. Detta är viktigt för att säkerställa att det finns bra alternativ till kontanter som fungerar och att
dessa börjar användas ordentligt. I arbetet skall även rutiner tas fram för att arbetet skall flyta på så
bra som möjligt, exempel på detta är kassautlämning, utbildningar och bokföring.

1. Bakgrund
Det har tidigare funnits en omfattande hantering av kontanter inom framför allt olika delar utav
kårens nöjesliv. Detta medför stora säkerhetsrisker vid transport och innehav av kontanter och även
omkostnader för arrangörerna. Dessutom har också fler och fler banker slutat att ta emot kontanter
vilket försvårar hanteringen. Det undersöktes därför under 14/15 alternativa betalsätt för att kunna
minska kontanthanteringen.
Under fullmäktigemöte 8 togs beslutet om att de centrala delarna inom kåren ska bli kontantfria. Mer
bakgrund till detta går att läsa om i Proposition 34 under Slutgiltig föredragningslista för
Fullmäktigemöte 8.1

2. Initiala mål
Punkten syftar till att nå följande mål:






Kommunikation
Ta fram kommunikationsmedel och kommunicera till medlemmar, arrangörer och
kårkommittéer om hur det kontantfria kommer påverka dem
Skapa nya dokument och rutiner
Nya dokument och rutiner för hur verksamheten centralt kommer att fungera måste tas fram
för att underlätta övergången till det kontantfria. Detta rör bland annat rutiner för Gasquen
och Mat&Kalas-arrangemang, kassaapparaterna och utbildningsmaterial.
Hålla i utbildningar
Utbildningar behöver hållas för arrangörer så att de kan tillämpa de nya rutinerna samt veta
hur de nya kassorna kommer att fungera

3. Genomförande

Slutgiltig föredragningslista för FuM8
http://www.chs.chalmers.se/sites/default/files/uploads/F%C3%B6redragningslista%20FuM8%20slutgi
ltig%20med%20bilagor_0.pdf
1
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Nya kassarutiner, faktureringsrutiner samt nödvändiga dokument har skapats och gjorts tillgängliga
för de berörda parter så som arrangörer, kårkommittéer och ekonomiavdelningen.
Kommunikationsavdelningen har hjälpt till att utforma material och facebookinlägg för att förenkla
spridningen av informationen om det kontantfria till våra medlemmar. Utbildningsmaterialet för
Mat&Kalas samt kassautbildningar ändrades om och flertalet utbildningar hölls främsta för
arrangörer och kårkommittéer.
Det kontantfria fick en rivstart i och med mottagningen som gjorde att många problem uppstod tidigt
i processen och kunde således också lösas tidigt. Belastningen på Sociala enhetens vice ordförande
var dock väldigt hög under denna tid. Under året har en dialog med alla berörda parter hållits för att
kunna utveckla rutinerna kontinuerligt. En utvärdering hos medlemmarna har också gjorts under
läsårets sista period i samarbete med Studentrösten.

4. Resultat
De initiala målen har uppfyllts och större delen av Kårens Centralt har blivit kontantfri. De delar som
ännu inte är kontantfria beror delvis på att förundersökningarna inför arbetet med det kontantfria
varit för vaga och där uppkom ej svårigheterna med att göra vissa delar av verksamheten helt
kontantfria. De delar som ej är kontantfria är t.ex. vissa delar av Pyrot, LoB och spexen. Problem som
uppstått är att kassorna endast går att använda på begränsade ytor som i större delen av Kårhuset och
Bulten vilket gör att verksamhet utanför dessa lokaler är svårare att göra kontantfria. En annan aspekt
har också varit att kassorna är mer stationära än kontanter vid t.ex. försäljning av spexprogram.
Ett problem uppstod också med att göra verksamheten Mat&Kalas helt kontantfri på grund av lokalen
Sigurd. Detta problem försvinner dock eftersom lokalen kommer byggas om under sommaren 2016
och Mat&Kalas kommer ej ha tillgång till lokalen i framtiden.
Under Studentrösten framkom det att merparten av alla studenterna som deltog i undersökningen
tycker att det är bra att kåren centralt blivit delvis kontantfri.

5. Framtid
I framtiden behöver det ses över hur de kårkommittéer som fortfarande har kontanter kan bli
kontantfria.
Många sektioner strävar också mot att bli kontantfria. En framtidsplan skulle därför kunna vara att se
över hur sektionerna kan bli kontantfria och om det är möjligt att de kan använda kårkort som
betalmedel.
Se över om kåren behöver investera i ytterligare kassor och i så fall vilken typ, tablet eller fast.

Frågor ställs med fördel till,
Madeleine Czarnecki
Sociala Enhetens Vice Ordförande
vso@chalmersstudentkar.se
031-772 39 68
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Beslutsunderlag: Anta dokumentet Instruktion för arrangörer inom Chalmers
Studentkår
Bakgrund
Dokumentet Instruktion för arrangörer inom Chalmers Studentkår uppdaterades senast 2013. Sociala
enhetens vice ordförande har med hjälp av input från Nöjeslivsutskottet uppdaterat dokumentet med
korrekt information, förbättrat otydliga texter och lagt till ett stycke om visitering som efterfrågats.

Bilagor
Den uppdaterade versionen av Instruktion för arrangörer inom Chalmers Studentkår.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkas
att

Kårstyrelsen antar den uppdaterade versionen av dokumentet Instruktion för arrangörer
inom Chalmers Studentkår

Frågor ställs med fördel till,
Madeleine Czarnecki
Sociala enhetens vice ordförande
vso@chalmersstudentkar.se
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Instruktion för arrangörer inom
Chalmers Studentkår
Instruktionen är tänkt att användas som ett uppslagsverk under hela din tid som föreningsaktiv. Läs
igenom den ordentligt första gången och använd den sen när anser att något är oklart. Frågor eller
förslag till förändringar eller kompletteringar ställs till sektionens nöjeslivsansvarige eller Sociala
enhetens vice ordförande (vSO) i Kårledningen.
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1 Viktiga personer
1.1 Nöjeslivsansvarig
Chalmers Studentkår har beslutat att det ska finnas en nöjeslivsansvarig på varje sektion. Sektionen
utser internt en nöjeslivsansvarig som ansvarar för att sköta informationen mellan sektionen och
Chalmers Studentkår, oftast någon inom sektionsstyrelsen.
Det åligger den som är nöjeslivsansvarig att informera alla berörda parter på sin sektion om de
policyer, instruktioner och arbetsordningar som är gällande. Nöjeslivsansvariges uppgift är inte att
övervaka alla arrangemang på sektionen, utan att vara den man vänder sig till om man har frågor eller
om någonting gått fel. Nöjeslivsansvarig är skyldig att ta upp alla incidenter på sektionen som är av
allvarligare karaktär, både till studentkåren och till högskolan.

1.2 Tillståndsinnehavare
Tillståndsinnehavaren är den person som juridiskt sett bär det yttersta ansvaret för
serveringstillståndet, både tillfälliga och stadigvarande. För ideella organisationer är det alltid
firmatecknaren som är tillståndsinnehavare och på sektionerna blir det därför oftast
sektionsordföranden eller kassör som ansvarar över alla serveringstillstånd. Tillståndsinnehavaren är
skyldig att anmäla alla serveringsansvariga till tillståndsmyndigheten före serveringstillfället vilket
man kan göra via ansökan eller genom att maila vSO om man vill byta, senast 1 vecka innan.
Tillståndsinnehavaren måste ha avlagt ett prov i Svensk alkohollag hos tillståndsmyndigheten.

Skapat: 2016-05-10
K:\KS_Dokument\Styrdokument\Instruktioner\Instruktion för arrangörer inom Chalmers Studentkår_v3.docx

1.3 Serveringsansvarig
För varje serveringstillstånd måste det finnas minst en serveringsansvarig. Den ansvarige måste
finnas på plats under hela serveringstiden, vara nykter samt ha gått utbildningen i ansvarsfull
alkohol-hantering (SUS-utbildning) som anordnas av Göteborgs Förenade Studentkårer.
Serveringsansvarig fungerar även som kontaktperson gentemot studentkåren och högskolan i frågor
rörande det specifika arrangemanget.

2 Att söka serveringstillstånd
Att söka tillfälliga serveringstillstånd är oftast inte krångligt alls men det finns några saker som är bra
att komma ihåg. Mer om serveringstillstånd finns på kårens hemsida.







Blankett för tillståndsansökan för tillfälligt tillstånd för slutna sällskap kan hittas på
www.chs.chalmers.se/serveringstillstånd. I bilaga A finns ett exempel på en ifylld blankett.
Lämna in ansökan i tid. Ansökan ska vara inlämnad till vSO senast 4 veckor före
arrangemanget.
Om det är första gången en ny sektionsstyrelse söker tillstånd skall man bifoga ett vidimerat
utdrag ur det protokoll (vanligen sektionsmötet) där den nya styrelsen väljs in. Läs mer under
1.2.
Om det är första gången den som skall vara serveringsansvarig söker tillstånd skall man
bifoga en kopia på intyget från SUS-utbildningen.
Serveringstillstånd får normalt sett bara ansökas för de ytor som är ändamålsenligt
uppmärkta i dispositionsavtalen med högskolan. Skall andra ytor användas än de som är
uppmärkta måste dispositionsavtal införskaffas från lokal-ägaren och gäller det övriga lokaler
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på campus är det från Chalmers Fastigheter eller Akademiska Hus. Detta ska bifogas med
ansökan.
Sök flera tillstånd på samma gång. Ansökan kostar 500kr i behandlingsavgift samt 100kr per
tillfälle man ansöker om. Kopia på inbetalningen måste bifogas. Använder man sig av
internetbank räcker det med en utskrift av överföringen.
Fyll alltid i att ni ska servera alla dryckestyper. T.ex. räknas inte alla ciderliknande drycker
som andra jästa alkoholdrycker, utan som spritdryck, t.ex. Breezer.
Sök alltid tillstånd för Göteborgs kåranslutna studenter. Servering kan sedan ske till den
grupp av personer ni själva anser vara lämpliga inom detta, t.ex. sektionsmedlemmar eller
chalmerister. Det är bara onödigt att i tillståndet begränsa sig mer än nödvändigt.
Antal personer som beräknas närvara på festen får ej överskrida det antal personer som
lokalen får inhysa i brandplanen. Brandplan finns alltid på plats i lokalen om ni är osäkra på
antalet personer som ryms.
Alla tillstånd skall skickas via vSO på Chalmers Studentkår.

3 Dryck och prissättning
Dessa priser är lägsta priser som ska följas av alla arrangörer inom Chalmers Studentkår. Utöver
kårens bestämmelser måste alkohollagen också följas som t.ex. säger att det måste vara minst 25 %
prispåslag på inköpspriset samt att alternativ med lägre alkoholhalt får aldrig vara dyrare än de med
högre alkoholhalt. Det ska alltid finnas alkoholfria alternativ som är billigare än dryck med alkohol.
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3.1 Öl över 2,25 %
Öl måste säljas till ett lägsta pris på 20 kr/st för 33 cl, 25 kr/st för 40 cl, 30 kr/st för 50 cl och 50 kr/st
för 75 cl.

3.2 Cider
Cider måste säljas till ett lägsta pris på 20 kr/st för 33 cl, 25 kr/st för 40 cl och 30 kr/st för 50 cl.

3.3 Vin
Vin måste säljas till ett lägsta pris på 25 kr/glas (15 cl) eller 125 kr/flaska(75 cl).

3.4 Sprit
För spritdrycker så skiljer sig reglerna beroende på om det är sittning eller pub/klubb.

3.4.1 Vid pub/klubb
Priset på drinkar, avec eller övrig sprit skall vara minst 10 kr/cl. Spritdrycker får ej innehålla mer än
6cl sprit. Dryck med en alkoholhalt på över 20 % får ej serveras, dock är spritdrycker som inte dricks
som shots (t.ex. Whisky eller cocktails) ett undantag.
Missbrukas undantaget av en gäst, t.ex. om gästen “shotar” i sig cocktails, skall denne inte serveras
mer alkohol.

3.4.2 Under sittningar
Under sittningar gäller samma som ovan med ändringen att priset för sprit minst måste vara 5kr/cl
samt att snapsar under sittningar är okej, dock max 6 cl. Detta är för att serveringsansvarig har bättre
översikt på lokalen och gästerna under sittningar än vid pub.
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3.5 Tillverkningstillstånd
Alkoholdrycker får inte blandas i förväg, t.ex. gelloshots eller lakritsshots, om alkoholhalten är över
2,25 %. Då krävs ett tillverkningstillstånd. Därför måste t.ex. alla drinkar blandas precis innan
servering.

4 Brandskydd
Då arrangören ansvarar för att gästerna på ens arrangemang är det viktigt att ha en detaljerad
brandplan som alla arrangörer känner till. Brandsläckare och första hjälpen måste också alltid finnas
på plats för att kunna ta hand om incidenter.

4.1 Brandplan
I en bra brandplan ska eventuella brandrisker minimeras och utrymning ska kunna ske på snabbast
möjliga sätt. Se alltid till att ha minst en person som kan gå runt i lokalen och kontrollera så att
nödutgångarna inte är blockerade samt att alla gäster mår bra.
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Detta bör man kolla till innan kalas:


Var finns nödutrymningsvägarna?



Vilka dörrar är brandcellsdörrar och vilka nödutrymningsdörrar?



Har någon utrymningsväg blockerats?



Är det något på kalaset som kan vara extra brandfarligt? (halogenlampor, tyg, värmeljus, etc)



Vad finns det för släckningsmöjligheter i lokalen i fråga?

Under sittningar bör varje arrangör ha en personlig uppgift som denne skall göra vid brand. Det
viktiga är att varje person har väldigt få saker att göra så att det inte glöms bort. Vid brand kommer
det att vara panik, och då måste alla veta exakt vad som behöver göras.
Har man en pub eller klubb fungerar det annorlunda; uppgifterna delas ut per arbetsområde, t.ex.
garderob, och den av arrangörerna som är ansvarig över det området utför uppgiften vid eventuell
brand. Gå igenom de olika uppgifterna vid brand innan arrangemanget börjar.
Uppgifter som bör delas ut mellan arrangörerna:


Informera alla gäster att en brand har utbrutit. Använd mikrofon om det finns. Ge ej
toastmastern denna uppgift såvida denne inte är helt nykter. Fortsätt informera tills alla
gäster lämnat lokalen.



Tänd ljuset! Se till att ha koll på var strömbrytare finns.



Stäng av musiken!



Öppna upp utrymningsdörr, se sedan till att gäster fortsätter röra sig bort för att undvika en
kork direkt efter dörren. Börja ej ta ifrån gäster alkohol – livsfara kommer före alkohollag. Det
brukar alltid finnas minst två utrymningsvägar – ge därför denna uppgift till fler personer.



Kolla toaletter och andra “gömda” utrymmen efter folk.



Vakta garderoben så att ingen börjar hämta ut jackor. Börjar gäster hämta jackor etc
hindrar detta utrymningen kraftigt! Se därför till att de enbart rör sig ut!



Vakta baren om det inte finns någon direkt fara. Mest för att gäster kan få för sig att ta sig
in i baren för att stanna där om de inte tar utrymningen på allvar.



Släpp ej in människor. Röj undan släppet.
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Ansvara för utrymningen och se till att alla är ute. Denne person håller kontakt med den
som möter upp brandkåren för att berätta hur utrymningen går.



Möt upp brandkåren och informera om att ni har kalas och hur utrymningen går.

Brand händer som tur väl sällan men när det väl händer kommer knappt någon ihåg vad man skall
göra. Ha därför antingen personliga kort med instruktioner som ni bär med er vid sittning eller lappar
med instruktioner som finns vid varje arbetsstation under pub/klubb.
Tänk alltid på att rädda er själva före andra om det är så att branden blir påtaglig och någon vägrar
lämna lokalen.

5 Entré och insläpp
Använd tydliga avgränsningar i entrén till lokalen ni ska använda. Om entrédörren är öppen måste
någon alltid ha området utanför under uppsikt och om dörren är låst måste någon alltid ha dörren under uppsikt. Personal måste alltid kunna ta sig obehindrat in och ut ur lokalen. Räknar ni med mycket
folk så använd er av ett tydligt kösystem/släpp med 2-3 entrévärdar.

5.1 Släpp
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Släppet är en stressig plats när det är mycket folk som ska in och ut, därför måste man tänka efter
noga innan man bygger släppet. Tänk även på bemanningen i släppet under kvällen.






Bygg så att det är lätt att komma in och ut, dvs. separera in- och utpassage.
Se till att kön slutar i en sväng (se bild) för att minska trycket vid entrévärden som kollar leg.
Är det trångt inne, utnyttja ytan utanför
Bygg stabilt
Det ska vara lätt att röja undan släppet vid utrymning

Exempel på hur man bygger ett släpp:
Sväng innan entrévärd

Utsläpp

= Entrévärdar
Räkna
Ut

Räkna
In

= Gästflöde
Kolla
leg

Insläpp/Kö

In till lokalen
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5.2 Insläppskontroll
Vid tillställningar med serveringstillstånd för ”slutna sällskap” får endast de som tillståndet är för
tillträda lokalen som gäst. Om det slutna sällskapet är för Göteborgs Förenade Studentkårer krävs
giltigt kårkvitto/medlemskort från Chalmers Studentkår eller annan Göteborgskår tillsammans med
fotolegitimation. Som kårmedlem får du ta med en gäst som skall skrivas upp i en gästbok i entrén
tillsammans med medlemmen de kom med. Datum efterföljt av namn & personnummer på både
gästen och medlemmen. Vid tillsyn skall tillsynsman kunna titta i boken. Om inga gäster finns skall
han kunna anta att alla i lokalen kan bevisa medlemskap i någon av kårerna.
Vid inpassering till kalaset kan man erbjuda gästerna att få en stämpel, för att underlätta återingång
om någon lämnar festlokalen tillfälligt.

5.3 Visitering
Innan en gäst går in i lokalen ska arrangören försäkra sig om att den inte bär på olämpliga föremål
eller medhavd alkohol. Detta görs enklast genom att fråga de gäster man tror bär på något olämpligt.
Man kan också fråga om man får visitera gästen om man inte känner sig säker på gästens svar.
Arrangören får inte kolla igenom väskor eller andra ägodelar utan att ha frågat gästen om lov innan.
En gäst kan neka visitering och då kan arrangören neka insläpp av gästen. Arrangören får inte heller
beslagta föremål som gästen inte vill ge ifrån sig.
Således behöver inte alla gäster visiteras om man inte misstänker att personen bär på något
olämpligt.
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Föremål som gäster inte får ta med in:






Knivar, större saxar eller andra vassa föremål
Alkohol
Flaska med dryck i
Sprayburkar
Gasdrivna signalhorn

Föremål som är okej att ta med sig in är:









Pincett
Nagelsax
Handdesinfektion
Sejdel
Parfym
Matlådor
Handkräm
Tom flaska

6 Fest- & Aktivitetsanmälan
Nöjeslivsansvarig, den som arrangerar eller lokalansvarig anmäler arrangemanget till Chalmers och
Chalmers Studentkår via studentportalen1(för sektionslokaler) eller mail senast kl 13:00 vardagen

https://student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/anmalanavarrangemang/Sidor/AnmalanAvArrange
mang.aspx?authenticated
1
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innan. Alla typer av aktiviteter ska anmälas, även de utan alkohol, för att underlätta för våra
chalmersvakten. Ett arrangemang med serveringstillstånd måste även det festanmälas.
Om anmälan görs via mail ska den innehålla det som står i 9 Bilaga B och skickas sedan till:





vso@chalmersstudentkar.se
chalmersvakten@cubsec.se
tord.hansson@chalmers.se (Behöver ej kontaktas vid arrangemang i kårens egna lokaler,
exempelvis järnvägsvagnen)
Lokalansvarig på sektionen (om det rör sektionslokaler)

En anmälan ska innehålla följande:
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Arrangemangets benämning
Arrangör
Lokal
Antal deltagare
Datum
Start- och sluttid
Serveringstillstånd: (JA/NEJ)
Arrangemangsansvarige och ev. medansvarig
o Namn
o Telefon
o Mail
Ev. övriga kommentarer

7 Vid incidenter
Incidenter händer och då kan det vara bra att vara förberedd. Minst en bilförare med bil bör finnas på
plats under hela arrangemanget. Är det inte möjligt att ha bil på plats ska nummer till ett taxibolag
finnas nära till hands. Om det händer något under ert arrangemang:


Personer som beter sig illa ska ej få vara kvar i lokalen, lika så personer som druckit för
mycket.



Vid mindre bråk som ni inte kan hantera kan Chalmersvakten som ronderar på campus
kontaktas (031-772 44 99).



Vid allvarliga incidenter under kvällen, såsom allvarliga skador, större bråk, ambulans, polis
eller brandkår så skall SO (031-772 39 18) eller vSO (031-772 39 68) ringas omedelbart.



Vid mindre allvarliga incidenter ska vSO kontaktas dagen efter arrangemanget.



Om det är ett arrangemang på sektionen ska även sektionsstyrelsen kontaktas.



All mediakontakt ska skickas vidare till Kårordförande (031-772 39 02)

8 Alkohollagen
Några viktiga punkter ur alkohollagen som alltid måste följas:


Alkoholdrycker får ej serveras om serveringsansvarig inte är närvarande på
serveringsområdet.



Minimiålder är 18 år.
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Man får aldrig servera märkbart berusade, det är er skyldighet att neka dem.



Tillredd mat ska serveras under hela tillställningen.



Alkoholfria drycker ska finnas i tillfredsställande urval och omfattning. Det vill säga, finns det
öl, skall det finnas alkoholfri öl. Finns det vin, skall det finnas alkoholfritt vin. Finns det
drinkar, skall det finnas alkoholfria drinkar och så vidare.



Det är ej tillåtet att locka till alkoholinköp.



Tillståndet är knutet till en viss lokal eller begränsat utrymme.



Det finns ett maximiantal på antalet personer som får vistas i lokalen.



Alkoholdrycker får inte tas med in i lokalen eller ut ur densamma av gästerna.



Toaletter är aldrig insynade och man får därmed inte ta in alkoholdrycker dit.



All servering avslutas då sluttiden på tillståndet nåtts och gästerna måste ha utrymt lokalen
senast 30 min efter serveringstidens slut.




Att efter stängning dricka alkohol i lokalen som under kvällen varit insynad tolkas som brott
mot tillståndet.
Tillståndsmyndighet (socialstyrelse, nämnder, länsstyrelse, brandkår och polis) är berättigade
tillträde till serveringslokalen.
Grundläggande krav är att det på serveringsstället råder: Ordning, nykterhet och trevnad.



Barpersonalen som serverar en gäst som är för ung eller för full är den som är straffskyldig.
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9 Bilaga A – Exempel på tillståndsansök
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Här kommer en tillståndsansökan med hjälp för hur den ska fyllas i.
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Beslutsunderlag: Anta dokumentet Plan
för en sund alkoholkultur
Bakgrund
Dokumentet Plan för en sund alkoholkultur uppdateras inför varje nytt verksamhetsår och finns för att
jobba mot målen i Strategi för en sund alkoholkultur. Sociala enhetens vice ordförande tillsammans
med Sociala enhetens ordförande har sett över vad som anses vara löpande arbete och vilka speciella
satsningar som bör göras under det kommande året som sedan sammanställts i en plan.

Bilagor
Det uppdaterade dokumentet Plan för sund alkoholkultur

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkas
att

Kårstyrelsen antar det uppdaterade dokumentet Plan för en sund alkoholkultur

Frågor ställs med fördel till,
Madeleine Czarnecki
Sociala enhetens vice ordförande
vso@chalmersstudentkar.se
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Plan för en sund alkoholkultur
Chalmers Studentkår har en policy som sammanfattar kårens ställning i alkoholfrågor samt hur
organisationen ska arbeta kring detta samt en strategi för att arbeta långsiktigt och fokuserat med en
sundare alkoholkultur. Policyn och strategin är övergripande dokument som gäller för hela kårens
arbete medan denna plan är fokuserad till centralt arbete ålagt Kårledningen. Planen syftar till att
arbeta mot följande mål, hämtade från strategin:
1) Alla medlemmar ska ges möjlighet att reflektera över sina alkoholvanor
2) Inga medlemmar ska känna sig ifrågasätta på grund av att de väljer alkoholfritt och ingen hets ska
förekomma
3) Varje medlem ska vara medveten om de risker som finns med alkohol samt vilket stöd som kan fås
vid alkoholproblem
4) Alla arrangörer inom Chalmers Studentkår ska arbeta för en sund alkoholkultur vid alla
arrangemang
Satsningarna i denna plan är kopplade till ett eller fler av de ovanstående målen. Vilket mål
respektive satsning kopplar till anges inom parentes efter varje satsning.

Löpande arbete
I detta avsnitt specificeras löpande arbete som ska genomföras under ett verksamhetsår samt arbete
som behöver bevakas och följas upp.

Lättillgänglig information (1,3)
Det ska alltid vara lätt att hitta information kring alkoholfrågor. Detta gäller generell information om
kårens arbete men också vart studenter som behöver hjälp kan söka sig, varningstecken på att en
student eller kompis dricker för mycket samt allmänt utbildningsmaterial och reflektionsfrågor.

SUS-utbildningar (4)
För att få vara serveringsansvarig vid alkoholservering till studenter i Göteborg krävs en utbildning i
ansvarsfull alkoholhantering som är en del i samarbetet SUS – Studenter, Utveckling, Samverkan.
Utbildningen finansieras delvis av GFS och ges vid cirka fyra tillfällen per år. Kåren bidrar ekonomiskt
till denna utbildning för att arrangörer skall ges god utbildning om alkohollagen och alkoholens
hälsoaspekter.

Ordningsvakter och kårvärdar under pubrundan (3,4)
Pubrundan innebär många öppna pubar och mycket folk i rörelse under kvällen. För att upprätthålla
god ordning kring kårhuset anlitas två ordningsvakter av Chalmers Studentkår Restauranger AB och
GasqueK om någon av lokalerna tänkt ha öppet efter 01:00. Till varje pubrunda samordnar Sociala
enhetens vice ordförande (vSO) även kårvärdar som ser till att gäster mår bra och rapporterar ifall det
uppstått stora problem på eller nära någon pub.
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Diskussionspass med sektionsstyrelser under Teknologsektionsstyrelseutbildningarna (3,4)
Under utbildningarna hålls pass för att få studenter i sektionsstyrelsen att reflektera över arbetet för
en sund alkoholkultur på sektionerna. Syftet är också att ge information om centralt arbete samt ett
sätt för sektioner att dela med sig av hur de arbetar med frågan.

Phadderutbildningar (2,3)
Innan mottagningen påbörjas håller flera sektioner utbildningar och kickoffer med sina phaddrar,
detta är ett bra tillfälle att även diskutera alkohol och vilken roll phaddrar har i att introducera en
kultur för nya studenter. Kårledningen kan hjälpa till med att hålla i utbildningar eller se till så att
utbildningsmaterial finns tillgängligt.

Se över utbildningsmaterial till sektionerna (2,4)
Det finns en presentation med diskussionsfrågor och case för sektionsstyrelserna att använda när de
håller i utbildningar för deras aktiva. Materialet kan behöva ses över mellan åren för att säkerställa att
det är uppdaterat och att innehållet är relevant. Materialet bör finnas lättillgängligt för
sektionsstyrelserna.

Att bevaka:


Högskolan genomför en alkoholföreläsning för nyantagna kring mottagningen (1,3)
Högskolan skickar ut en alkoholvaneenkät i läsperiod 2 som går till årskurs 1 och 2 (1,3)

Satsningar
Nedan listas speciella satsningar som bör arbetas med under verksamhetsåret 16/17.

Se över möjligheten att påverka Chalmers alkoholföreläsning (1,3)
Högskolan arrangerar en obligatorisk föreläsning för alla nyantagna på Chalmers som handlar om
alkohol och dess risker. I dagsläget ligger föreläsningen kring mottagningen.




Se över om föreläsningen kan och behöver förändras för att bli mer relevant för nyantagna
studenter.
Se över om föreläsningen bör ligga kring mottagningen.
Vid relevanta förändringsförslag ska det jobbas för att implementera dessa.

Se över möjligheten till ett samarbete med Chalmers alkoholvaneenkät (1)
Under verksamhetsåret 15/16 framkom det att alkoholenkäten, som studentkåren skickar ut i
samarbete med IQ, innehöll frågor som kunde tolkas på många olika sätt vilket gör att enkäten känns
svåranvänd. Eftersom enkäten används av många olika kårer är det svårt att ändra frågorna så att de
passar Chalmers Studentkårs behov. Högskolan har i samma veva pratat om sin alkoholvaneenkät och
att de eventuellt vill ändra på den vilket är ett ypperligt tillfälle för kåren att skapa ett samarbete med
dem. Detta skulle också minska trycket på våra studenter som i dagsläget får två enkäter rörande
alkohol, en från varje part.



Öppna upp en dialog med Högskolan om ett eventuellt samarbete
Vara med under den eventuella utvecklingen av en ny enkät
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Hur kan Chalmers Studentkår använda sig utav IQ? (1,2,3,4)
För att följa upp enkäten om alkoholkultur som skickats ut tillsammans med IQ har en workshop
arrangerats i slutet på läsperiod 4 under 2014 och 2015. Workshopen hölls främst av IQ och var
uppskattad för de som kom. IQ har också under våren 2015 varit med i ett samarbete med Chalmers
Studentkår i att ta fram material för att nå ut till våra studenter för att göra dem mer medvetna om IQ
och dess verksamhet. Detta samarbete slog tyvärr inte igenom. Det finns säkerligen många fler sätt
att använda IQ på som ännu inte testats.




Ta fram idéer på eventuella samarbeten med IQ
Eventuellt implementera någon/några av idéerna som uppkommit
Se över om punkten kan bli löpande arbete

Tydliggöra vart studenter kan vända sig vid alkoholrelaterade problem (3)
Det saknas lättillgänglig information om vart våra medlemmar kan vända sig vid olika typer av
problem t.ex. alkoholrelaterade problem. Detta finns inte på Studentportalen som högskolan har
hand om eller lättillgängligt på kårens hemsida. Liknande information finns endast i dokumentarkivet
i foldrarna Chalma Trygghet och Vart vänder jag mig? som är svåra att hitta om man inte vet vad de
heter. Dock innehåller ingen av dem information om vart man kan vända sig angående
alkoholrelaterade problem.



Se över möjligheten att utöka Chalma Trygghet och Vart vänder jag mig? med information
angående alkoholrelaterade problem.
Se över möjligheten att få Högskolan att lägga till information på Studentportalen med
liknande information som foldern Vart vänder jag mig? innehåller.

Denna plan är fastställd på Kårstyrelsemöte 13 under verksamhetsåret 2015/2016. Planen ska uppdateras
efter varje verksamhetsår med mål att bli en samordningsplan för arbete mot en sundare alkoholkultur.
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B U – U tta g urFonden Kollekten
Bakgrund

Efter att den bandenhet som G.U.D. använt för att göra kårens backup gick sönder sommaren 2014 har
kåren haft, som bäst, bristfällig backup. Behovet av fungerande backup blev extra tydligt efter det
haveri som ägde rum i november 2015 då kåren nästan blev av med all sin data och alla system. All
data gick att rädda, dock till en hög kostnad men det finns inga garantier att något liknande skulle
vara möjligt vid ett eventuellt framtida haveri.
I skrivande stund utför G.U.D. daglig backup av data och har backup av systemen som är ungefär tre
månader gammal. Dessa backuper görs till en enklare NAS-enhet som endast är tänkt att agera som
tillfällig backup till dess att en permanent lösning kan sättas upp.. För att säkerställa kårens data och
system behöver kåren köpa in en ny långsiktig och pålitlig backuplösning.

Förslag

Köpa in en NAS-enhet med tillhörande hårddiskar samt backupmjukvara.
-

QNAP TVS-871-RP
Tillbehör
Hårddiskar 4TB x 8st
Veeam Backupmjukvara 2 st

ca 20 000
ca 800
ca 18 000
ca 10 000

SEK exkl. moms
SEK exkl. moms
SEK exkl. moms
SEK exkl. moms

Dessa priser är baserade på en tidigare offert och kan därför variera beroende på hur marknaden förändrar sig. Se bilagor.
Det är vår mening att enheten skall monteras uppe på Chalmers Studentbostäders lokaler för att ha
en offsite-backup. Vi beräknar att denna lösning håller och täcker kårens behov i fem år framöver.

Bilagor



Offert Chalmers Studentkår, NAS – SAN 2016-03-07
Offert för hårdvara
Offert Chalmers Studentkår, Backuplösning (2014-12-22)
Offert för backupmjukvara

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkas
att

kårstyrelsen beviljar ett uttag från Fonden Kollekten om maximalt 70 tkr inkl. moms för
inköp av backuplösning.

Frågor ställs med fördel till,
Jacob Lundberg
Ordförande G.U.D.
jacob.lundberg@chs.chalmers.se
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Offert för
Chalmers Studentkår
NAS & SAN
Malin Thunberg
2016-03-07

QNAP.
Produkt:
Pris/st:
Totalt:
1st QNAP TVS-871U-RP (högprestanda 2U NAS).
19 775kr
19 775kr
Innehållande:
Dual-core Intel Core i5-4590S 3.0 GHz Processor,
Plats för åtta 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar,
8GB DDR3 RAM (2x8GB) med möjlighet att uppgradera till 4x8GB,
4xGigabit RJ45 Ethernet portar,
Högeffektiv 10 GbE-klar lagringslösning för 4K-videouppspelning, omkodning och redigering,
Komplett NAS-kryptering genom volymbaserad teknologi,
Förbättrad datasäkerhet med högpresterande 256-bitars AES-kryptering och antivirus,
Redundant nätdel,
Stöder: VMware, Citrix och Microsoft Hyper-V samt avancerade virtualiseringsfunktioner
Garanti: 18 månader* i grunden.
*- OBS! Se länk gällande ytterligare förlängd garanti.
https://www.qnap.com/i/en/support/con_show.php?cid=7
Ingår i paketet:
4xEthernet kabel, 2xströmkabel, 2xnyckel, skruvar och snabbstartsguide ingår i förpackingen.
Hårddisk:
8st 4TB Western Digital RED Pro hårddiskar. SATA 6Gb/s.
Tillbehör:
Rails (för montering i 19” rack).
Option/Tillval:
QNAP – förlängdgaranti, med 3 år.

POSTADRESS
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2 180kr

17 440kr

732kr

732kr

4 995kr

4 995kr
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SAN Lenovo.
Produkt:
1st Lenovo SAN modell V3700 innehållande:
2st 8GB internminne för versionsuppgr. av SVC,
Redundant Powersupply &
3års garanti med 24/7 support - 4tim påbörjad felavhjälpning.
6st 3m SAS kablar (för anslutning till servrarna).
Hårddiskförslag till Lenovo SAN-et.
8st 900GB SAS hårddiskar 10k, 2,5”.
(Med raid 5 och hotspare ger det 5,4TB data).
3st HBA kort till bef. DELL servers (dubbla anslutningar).
(Priset är än så länge uppskattat då vi ej har exakt betäckning på
Era DELL servers.

Pris/st:
48 807kr

Totalt:.
48 807kr

850kr

5 100kr

3 207kr

25 656kr

2 000kr

6 000kr

Frakt tillkommer.

Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar.
Samtliga priser är ex. moms och gäller till den 17 mars 2016.

Med hopp om att Ni skall finna ovanstående intressant.

Med vänliga hälsningar

Malin Thunberg
malin.thunberg@invidvast.se
Direkt: 031-30 10 524
Mobil: 0767-82 66 31
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Offert för
Chalmers Studentkår
Backuplösning / Brandvägg
Malin Thunberg / Roland Hugo
2014-12-22

Denna offert grundar sig på mötet vi haft tillsammans.
Vi pratade om flera olika funktioner och planer för framtiden.
I denna offert inriktar vi oss på första delen dvs. backuplösning och
vår möjlighet att vara Er huvudpartner gällande tjänst och inköp av
produkter.

Automatiserad backuplösning.
Produkt:
Backupenhet/NAS, Qnap – modell TS-1279U-RP.

Pris/st:
27 966kr

Totalt:
27 966kr

Rackmonterad: 2U
Processor: Intel Core i3 3220 (3,3GHz) dubbelkärnig
Flashminne: 512MB
Internminne: 2GB (utbyggbart)
RAID nivå: RAID 0,1,5, 6,10, JBOD, RAID 5 hot spare, RAID 6-reservsnabbyte, RAID 10 hot spare
Nätverksanslutning: 2x Gigabit
Gränssnitt: 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 & 2x eSATA
Garanti:

Option:
1st QNAP expansionskort, dubbla 10Gb Ethernet-portar, 2xRJ45.

4 040kr

4 040kr

Information från mötet. I dagsläget har Ni 13-14TB bilder + 1,5TB övrig data.
Mängden växer med 1,5TB per år. Rekommenderat är att ha fullbackupen i 2
uppsättningar samt bra med utrymme att växa i. Lösningen är tänkt/gjord för
en 3-5års period.
Hårddiskalternativ.
12st 4TB WesternDigital (RED Pro) hårddiskar.

1 800kr

21 600kr

3 563kr

42 756kr

Gjorda för att sitta i NAS-enheter.
Sätts i RAID 5 uppsättning med hotspare disk, ger ca 40TB data.

Alternativ:
12st 6TB Segate hårddiskar, Enterprise.
Gjorda för att sitta i NAS-enheter.
Sätts i RAID 5 uppsättning med hotspare disk, ger ca 60TB data.
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Forts. Automatiserad backuplösning, programvaror.
Produkt:
Backupprogramvara, tar block-backup på allt. Inkl. imagefiler &
datafiler. Vid större olycka ger detta en mkt snabb återställning
av Er miljö på ny server.
Education-/skollicensköp godkänt från VEEAM.

Pris/st:

Totalt:

3st VEEAM Essentials Standard (för VMware).
Alternativ:
3st VEEAM Essentials Enterprise (för VMware).

4 680kr

14 040kr

8 246kr

24 738kr

1st Microsoft Windows 2012 R2 server licens (OLP).

2 227kr

2 227kr

Cisco brandvägg:
Cisco brandvägg modell ASA5505
Cisco Any Connect (VPN anslutning, 25 samt. användare. Datorer)
Cisoc Any Connec (VPN anslutning, 25 samt. användare. SmartPhones)
Support, förlänger bef. garanti 90 dagars garanti till totalt 3 år.

3 895kr
518kr
518kr
2 516kr

3 895kr
518kr
518kr
2 516kr

Alternativ:
Cisco brandvägg:
Cisco brandvägg modell ASA5515 (Gigabitanslutning)
23 605kr
Cisco Any Connect (VPN anslutning, 25 samt. användare. Datorer)
747kr
Cisoc Any Connec (VPN anslutning, 25 samt. användare. SmartPhones)
747kr
Support, förlänger bef. garanti 90 dagars garanti till totalt 3 år.
9 143kr

23 605kr
747kr
747kr
9 143kr

Kan även läsa tillbaka enskilda mail. Extra Outlook klient behövs till detta.
Även bättre hantering gällande SQL databasen samt krypteringsfuntion.

Ev. om inget extra os-et finns ledigt behövs det ett för VEEAM.
Som icke vinstdrivande företag får Ni köpa ”skol/academic” licenser.
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Arbete.
Önskar Ni hjälp med installation och konfigurering tillkommer arbete för det.
Arbetet utförs löpande. När vi vet hur uppsättningen ska vara/se ut återkommer
vi med uppskattad tid för arbetet.
Vid tecknande av serviceavtal blir Er timtaxa 750kr/tim. Ordinarie pris 950kr/tim.

Serviceavtal.
Vårt mål med serviceavtal är att i proaktivläge förebygga ev. driftstopp eller andra
störningar som påverkar Er IT-miljö, i den mån vi kan. Detta görs genom kontinuerlig
kontroll av Er miljö. Genom dessa besök kan vi även ge Er information och råd om vad
som komma skall för eventuellt budget arbete mm.
Det är svårt att säga exakt vilken tid Ni i dagsläget behöver men vi uppskattar den till
4 timmar/månad. Vid tecknande av serviceavtal löper det på i 12 månader, sedan kan
det sägas upp av enderaparterna på 3 månader. Under löpande avtal stämmer vi av
huruvida tiden passar Er. Bra är att köra ett avstämningsmöte efter 6 månader. Behöver
vi reglera tiden (uppåt eller nedåt) gör vi det vid dessa avstämningsmöten.

Frakt tillkommer.

Samtliga priser är ex. moms och gäller till den 30 dec 2014.

Med hopp om att Ni skall finna ovanstående intressant.

Med vänliga hälsningar

Malin Thunberg
malin.thunberg@invidvast.se
Direkt: 031-30 10 524
Mobil: 0767-82 66 31
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Beslutsunderlag 1: Nya hyllor till förråd
Bakgrund

Hyllplanen i ett av kommittèns förråd installerades för över 10 år sedan och har sedan dess börjat
förfalla. De hålls idag uppe av provisoriska lösningar med tejp och sviktar nedåt med stor risk för ras.

Förslag

Vi vill köpa in nya lagerhyllor till detta förråd. Dessa hyllor ska vara av sådan typ att de kommer hålla i
flera år framöver och också så pass stabila att de, vid eventuella förändringar av våra förråd (såsom
flytt), även kan användas till förvaring av tyngre föremål.
Vårt förslag är att helt byta ut hyllorna på en av förrådets väggar och sedan fylla hyllorna med
plastbackar för enkelt förvaring. Antalet plastbackar och eventuella tillägg, så som fler hyllplan,
avgörs efter att de nya hyllorna monterats och är på plats.

Specificering av inköp

Lagerhylla, grundsektion x1: 2130 kr exkl. moms. Totalt: 2662,50 kr
http://www.gerdmans.se/sv/gerdmanshyllan-%C3%B6ppen
Specifikationer: Galvaniserad, 600mm djup, 2500mm hög
Lagerhylla utbyggnadssektion x3: 1660 kr * 3 = 4980 kr exkl. moms. Totalt 6225 kr
http://www.gerdmans.se/sv/gerdmanshyllan-%C3%B6ppen-2
Specifikationer: Galvaniserad, 968mm bred, 600mm djup, 2500mm hög
Hyllplanen kan kompletteras med förstärkningar som får upp deras kapacitet till 225kg/hyllplan.
Dessa kostar 75kr/hyllplan: 75 kr * 20 = 1500 kr exkl. moms. Totalt: 1875 kr
Tillbehör, så som plastbackar och extra hyllplan, beräknas kunna kosta upp till 7kkr.

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkas
att

Chalmers Cortège Committé beviljas tillstånd att nyttja medel ur Cortègefonden för att
införskaffa nya hyllor samt tillbehör till förråd för en summa av max 20kkr.

Frågor ställs med fördel till,

Viktor Johansson
Kassör
viktor@cortegen.se
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Beslutsunderlag 01: Revidera budget
Bakgrund
Under det gångna året har det köpts in mycket ny musik vilket är roligt och utvecklar Svea i sitt musikkunnande och ger en större musikalisk bredd hos Sveas medlemmar. Inför varje spelning brukar det
ingå ett mål mat till de gardister som spelar. Kostnaden för detta bokförs mot samma konto (4350)
som musikinköp. Med endast ett fåtal spelningar kvar på verksamhetsåret är budgeten på kontot nådd
vilket innebär att det inte finns kvar pengar för mat på kontot
Kontot 5520 – reparation o underhåll inv, verktyg, datorer mm har även nått vad budgeterades i början av verksamhetsåret. Kommittéen har varit tvungen att laga mycket av den tekniska utrustning
som finns, då främst högtalare, som slits då de används flitigt under spelningar. Det har således blivit
en större kostnad än föregående år. 7865.80 år 15/16 och 5906.35 år 14/15 vid denna tidpunkt. Visar
det sig kommande år att de behöver lagas snart igen så bör de överväga nyinköp. Detta ska föras vidare till nästa ordförande och kassör. Dock görs bedömningen att om konto 5412 – Nyinköp teknisk
utrustning skulle reduceras med 10 000 så finns fortfarande utrymme för eventuellt nyinköp av högtalare även i år, men det beslutet väntar vi med att fatta tills de sista större tillställningarna är inbetalade.

Förslag
Förslaget är att minska budgeten för konto 5412 – Nyinköp teknisk utrustning från -55 000kr till 45 000kr då vi i nuläget endast bokat -17 989.70kr. Detta på grund av att den typen av utrustning vi
använder oss av, dvs Djspelare och mixerbord, har blivit avsevärt billigare med åren. Vi har utgått från
tidigare verksamhetsårs budget och de har allokerat en större summa för inköp av denna utrustning
än vad som behövdes för detta verksamhetsår. Vi har, trots att vi endast förbrukat 33% av vad som
budgeterades, ändå införskaffat en högst duglig ny Djspelare under året.
Av de 10000kr som tas från konto 5412 skulle 5000kr behövas flyttas till konto 4350 – Kostnader utförda uppgifter då detta konto är nära att överskridas i dagsläget. Detta för att Gardisterna ska kunna
äta i samband med spelning, samt att fortsatt kontinuerligt införskaffa aktuell musik, verksamhetsåret ut. Samt 5000kr till konto 5520 Reparation o underhåll inv, verktyg, datorer mm

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkas
att

beslut tas om att Svea Skivgarde får revidera sin budget genom att flytta 5000 kr från konto
(5412) till konto (4350) samt 5000 kr från (5412) till konto (5520)

Frågor ställs med fördel till,
Namn
Post
Email

David Norenius
Kassör
d.norenius@gmail.com
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Beslutsunderlag – Uttag ur CFFCs
Exponeringsfond
Bakgrund

I november 2015 köpte CFFC in en ny lagringsenhet för att rymma Studentkårens bildarkiv, vilket är
en del av kommitténs uppdrag från kårstyrelsen. En bra huvudlagring är en viktig del i ett hållbart
förvaltande av viktig data, men en tillfredsställande backup är minst lika viktig. I dagsläget saknas en
sådan backup. Tidigare har backup av kårens bildarkiv skötts av kommittén G.U.D. i form av kopior av
arkivet på magnetband, men detta sker inte längre. Därför vill CFFC köpa in hårdvara för att kunna
göra kopior på magnetband själva.
Den typen av magnetband som är mest lämpad för backup av arkivet är i CFFCs tycke LTO, generation
6. En senare generation av band är tillgänglig sedan sent 2015, men då både bandenheten och banden
är betydligt dyrare samtidigt som vi inte ser några egentliga fördelar sett till varken långtidssäkring av
arkivet eller kompatibilitet med nyare teknik föredrar vi att köpa in den något äldre varianten.
Magnetbanden är gjorda för att ha en livslängd på 15-30 år enligt tillverkaren, vilket lämpar sig bra
för säkring av arkivet under en lång tid framöver.
Kostnaden för en bandenhet uppgår till 38 210 kronor inklusive moms, kostnaden för enskilda band
uppgår till 525 kronor inklusive moms. Ett band rymmer 2.5TB data. I dagsläget uppgår arkivets
storlek till ca 20 TB. Årligen skapas i dagsläget upp till omkring 2TB data. Den backuprutin vi planerar
implementera innebär att en fullständig backup av hela det befintliga arkivet upprättas på band i två
kopior. Löpande kommer sedan en backup göras årligen, där all data som skapats under året läggs på
två nya band. All data som skapas mellan årsbackuperna kommer att säkerhetskopieras till CFFCs
lagringsvolym i kårens centrala IT-system. Att ha en dubbel backup kan te sig aningen överdrivet,
men vi anser att vi förvaltar en för studentkåren ovärderlig skatt i form av bildarkivet, och kostnaden
för att ha en dubbel backup istället för en enkel är jämfört med innehållets värde väldigt liten. En
dubbel backup möjliggör också att man kan separera de två säkerhetskopiorna, och en planeras att
lagras säkert på kårens hylla i Chalmers centralarkiv.

Förslag
Vårt förslag är att CFFCs exponeringsfond bekostar en bandmaskin och 18 band för att göra en dubbel
backup av arkivet, och att den fortsatta årliga kostnaden av två band (1050 kronor) bekostas årligen av
CFFCs intäkter.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknad
att

kårstyrelsen beviljar ett uttag ur CFFCs Exponeringsfond om maximalt 38 210 kronor
inklusive moms och frakt för inköp av en bandmaskin.

att

kårstyrelsen beviljar ett uttag ur CFFCs Exponeringsfond om maximalt 9450 kronor
inklusive moms och frakt för inköp av magnetband.

CFFC genom
Simon Holm
Ordförande
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Beslutsunderlag: Stadgeändring
Teknologsektionen för Automation & Mekatronik
Under sektionsmöte 2 (2015-12-09) och 3 (2016-02-24) beslutade Z-teknologsektionen att göra följande
stadgeändring:


I sektionens stadga punkt 4.7.1 stryka punkten "fastställa sektionens medlemsavgift för kommande
termin.”



I sektionens stadga punkt 4.9.1 stryka punkten "fastställa sektionens medlemsavgift för kommande
termin.”



I sektionens stadga lägga till:
o §2.6 Sektionens medlemsavgift
o §2.6.1 Sektionens medlemsavgift faställs av Chalmers Studentkår.



Andra paragraf 3.5.1 i sektionens stadga från:
Misstroendeförklaring kan riktas mot enskild förtroendevald eller ett sektionsorgan i sin helhet.
Till:
Misstroendeförklaring kan riktas mot enskild förtroendevald eller ett sektionsorgan, exklusive
sektionsföreningar, i sin helhet.



I sektionens stadga paragraf 5.3.1 stryka punkten ”uppsätta sin nominering senast sex dagar, exklusive
mötesdagen, före valförrättandet."



I sektionens stadga paragraf 5.3.1 ändra punkten från:
anslå nomineringarna senast sex dagar exklusive dagen för valförrättandet.
Till:
anslå nomineringarna senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före valförättandet.

Bilagt finns relevanta motioner och propositioner om stadgeändring, justerat protokoll och stadgan i sin helhet.
Vi anser det vara en redaktionell ändring att paragraf 2.6 ”Sektionens medlemsavgift” är inskriven som paragraf
2.7 eftersom det redan finns en paragraf 2.6.

Styrelsen för Z-teknologsektionen föreslår att kårstyrelsen fastställer stadgan med ovanstående ändringar.

________________________________
Måns Östman
Vice Ordförande, Z-teknologsektionen
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Motion: Fastställande av sektionsavgift
Simon Andersson

Malin Karlsson
Oktober 2015

Bakgrund
I en tid för längesedan, ungefär när motionärerna påbörjade förädlingen av deras intellekt och
började på Chalmers1 , bestämdes av Chalmers KårFullmäktige att alla teknologsektioner på Chalmers
ska ha samma kåravgift. Detta innebär att den punkten i sektionens stadga som säger att vi på
sektionsmötet i LP1 samt sektionsmötet i LP3 ska fastställa sektionsavgiften är meningslös då
FuMs beslut står över sektionens. Sedan dess har det varit tradition att mötesordföranden på ovan
nämnda sektionsmöten förklarar varför punkten är överflödig varpå mötet fastställer summan till
samma som FuM redan fastställt den till.

Yrkande
Vi yrkar på att:
• i sektionens stadga punkt 4.7.1 stryka punkten ”fastställa sektionens medlemsavgift för kommande termin.”
• i sektionens stadga punkt 4.9.1 stryka punkten ”fastställa sektionens medlemsavgift för kommande termin.”
• i sektionens stadga lägga till:
– §2.6 Sektionens medlemsavgift
– §2.6.1 Sektionens medlemsavgift fastställs av Chalmers Studentkår.

Övrigt
Motionen avser en stadgeändring. Först efter att ha godkänts på två på varandra efterföljande
sektionsmöten samt av kårstyrelsen kommer ändringen att gälla. Det här är andra läsningen.
Den sista punkten med två underpunkter lades till som tilläggsyrkande föregående möte och
motionen röstades igenom så.

Vänligen,
Malin och Simon

1 mätosäkerhet:

±1.5 år

1

Proposition till vårmötet

Z-teknologsektionen

2016-02-22

Chalmers Studentkår

.

Proposition: Förtydligande av misstroendeförklaring, andra
läsningen
Bakgrund
Efter ytterligare feedback från Sverok angående Zpels inträde i förbundet har det belysts
att våra stadgar skulle tillåta misstroendeförklaring mot en förening i dess helhet. Detta
är juridiskt inte möjligt då våra föreningar är egna organisationer och därmed egna juridiska personer. Detta bör därför förtydligas i stadgan där det nuvarande problemet är att
sektionsorgan aldrig specificeras (och därför kan innefatta föreningar).
Motionen röstades igenom på förra mötet och eftersom ändringen innefattar stadgan
behöver den godkännas på dagens möte också!

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar Ztyret på att:
• Ändra paragraf 3.5.1 i sektionens stadga från:
Misstroendeförklaring kan riktas mot enskild förtroendevald eller ett sektionsorgan
i sin helhet.
Till:
Misstroendeförklaring kan riktas mot enskild förtroendevald eller ett sektionsorgan,
exklusive sektionsföreningar, i sin helhet.

Övrigt
Ändring av sektionens stadga kräver att sektionsmötet bifaller ändringen på två efterföljande
sektionsmöten, samt att kårstyrelsen godkänner ändringen. Om mötet idag godkänner
ändringen av stadgan som föreslås kommer Ztyret förbereda beslutsmaterial för kårstyrelsen
som sedan beslutar kring ändringen på sitt nästa styrelsemöte.
Ztyret genom,

Måns Östman
Vice Ordförande

ztyret@ztek.chalmers.se
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Proposition: Rättelse av Valberedningens åligganden, andra
läsningen
Bakgrund
Efter en genomgång av stadgan inför förra sektionsmötet upptäcktes en paragraf med två
punkter som hade samma innebörd men formulerat på olika sätt, se nedan. Förmodligen
är det en kvarleva från när stadgan skrevs men kan tyckas förvirrande i nuläget.
De två punkterna det rör sig om är (från paragraf 5.3.1, Valberedningens åliggande):
• anslå nomineringarna senast sex dagar exklusive dagen för valförrättandet.
• uppsätta sin nominering senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före valförrättandet.
Förra sektionsmötet kom fram till slutsatsen att den bästa formuleringen för valberedningens åliggande var en kombination av de båda ovanstående formuleringarna.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar Ztyret på att:
• I sektionens stadga paragraf 5.3.1 stryka punkten “uppsätta sin nominering senast
sex dagar, exklusive mötesdagen, före valförrättandet.”
• I sektionens stadga paragraf 5.3.1 ändra punkten från:
anslå nomineringarna senast sex dagar exklusive dagen för valförrättandet.
Till:
anslå nomineringarna senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före valförättandet.

Övrigt
Ändring av sektionens stadga kräver att sektionsmötet bifaller ändringen på två efterföljande
sektionsmöten, samt att kårstyrelsen godkänner ändringen. Om mötet idag godkänner
ändringen av stadgan som föreslås kommer Ztyret förbereda beslutsmaterial för kårstyrelsen
som sedan beslutar kring ändringen på sitt nästa styrelsemöte.
Ztyret genom,

Måns Östman
Vice Ordförande

ztyret@ztek.chalmers.se
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Förord
Denna stadga är framtagen på grundval av de erfarenheter som Ztyret 10/11 har gjort och de
erfarenheter som tidigare års Ztyren har gjort och lämnat vidare till oss. Stadgan arbetades
fram under hösten 2010 för att godkännas och träda i kraft till verksamhetsåret med början
hösten 2011, där den ersatte den dåvarande stadgan.
Utöver stadgan arbetades även ett reglemente fram. Tanken är att reglementet skall vara levande och på ett enkelt sätt regleras för att kunna följa och utveckla sektionens verksamhet,
medans stadgan reglerar sektionens verksamhet mer övergripande.
Vi hoppas att dessa styrdokument kommer att vara till stöd och hjälp för såväl nuvarande
som kommande medlemmar, kommitéer, sektionsstyrelser och alla andra som gör vår sektion
till det den är. Slutligen vill vi tacka alla som under året har hjälpt oss med det stora arbetet att
ta fram sektionens nya styrdokument.
Ztyret 10/11 genom Dan Li och Tommy Krogell Petersson.
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§ 1 Allmänt
1.1

Ändamål

1.1.1

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik, nedan benämnd som sektionen, vid Chalmers Studentkår är en ideell förening som har till uppgift att verka
för sammanhållning mellan sina medlemmar och skall tillvarata deras gemensamma intressen i främst utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

1.1.2

Sektionens organisation vilar på en demokratisk grund och är fackligt, partipolitiskt och religöst oberoende.

1.1.3

Sektionen har sitt säte i Göteborgs Stad.

1.2

Verksamhetsår

1.2.1

Sektionens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni.
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§ 2 Medlemmar
2.1

Medlemskap

2.1.1

Ordinarie medlem på sektionen är varje medlem av Chalmers Studentkår som
studerar vid utbildningsprogrammet Automation och Mekatronik vid Chalmers
Tekniska Högskola och som har erlagt sektionens medlemsavgift för innevarande termin.

2.1.2

Ordinarie medlem på sektionen är även medlem vid Chalmers Studentkår som
studerar vid associerade eller ackrediterade mastersprogram för Automation
och Mekatronik vid Chalmers Tekniska Högskola och som har erlagt sektionens
medlemsavgift för innevarande termin.

2.1.3

Med medlem avses i sektionens samtliga styrdokument, där inget annat anges,
innehavare av ordinarie medlemskap.

2.1.4

Sektionen kan ha hedersmedlemmar, enligt §2.5.

2.1.5

Sektionen kan ha seniormedlemmar, enligt §2.6.

2.1.6

Med sektionsmedlem avses i sektionens samtliga styrdokument, där inget annat
anges, innehavare av ordinarie medlemskap, hedersmedlemskap samt seniormedlemskap.

2.2

Rättigheter

2.2.1

2.3

Varje medlem har rätt att:
• yrka på närvaro på samtliga sektionsorgans sammanträden.
• närvara, yttra sig, rösta och yrka vid sektionsmöte.
• få fråga eller motion behandlad av sektionsmöte.
• delta i val till sektionens förtroendeposter.
• vara medlem i sektionens föreningar.
• taga del av sektionens protokoll och övriga handlingar.
• bära sektionens märken.
• utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.

Skyldigheter

2.3.1

Varje medlem är skyldig att:
• rätta sig efter sektionens stadga och reglemente, av sektionsmötet eller
sektionsstyrelsen fattade beslut, policydokument och övriga föreskrifter.
• värna om sektionens goda rykte.

2.3.2

För att erhålla master- och/eller civilingenjörsexamen måste alla skyldigheter
mot sektionen ha fullgjorts.
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Utexaminerade teknologer

2.4.1

Utexaminerade teknologer från Automation och Mekatronik har rätt att:
• bära sektionens märken.

2.4.2

Utexaminerade teknologer från Automation och Mekatronik bör sträva efter att:
• efter inbjudan delta i aktiviteter anordnade av sektionen eller dess kommittéer.
• värna om sektionens goda rykte.

2.5

Hedersmedlem

2.5.1

Till hedersmedlem kan kallas person, som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden, eller på annat sätt tillförskansat sig medlemmarnas
vördnad och respekt.

2.5.2

Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till sektionsstyrelsen undertecknad
av minst 25 stycken av sektionens medlemmar.

2.5.3

Föreslagen hedersmedlem skall skriftligen inkomma till sektionsstyrelsen med
accepterande av hedersmedlemskap. Ärendet skall därefter anmälas vid ett
sektionsmöte.

2.5.4

Beslut om kallande av hedersmedlem fattas vid nästkommande sektionsmöte
med kvalificerad (2⁄3) majoritet efter proposition från sektionsstyrelsen. Antager
sektionsmötet kallelsen blir den föreslagna personen officiellt hedersmedlem.

2.5.5

Hedersmedlem har rätt att:
• bära sektionens märken.
• närvara och yttra sig vid sektionsmöte.

2.5.6

Hedersmedlem är skyldig att:
• rätta sig efter §2.3.1.

sida 8 av 32

Stadga
2015-12-08

2.6

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Chalmers Studentkår

Seniormedlem

2.6.1

Tidigare sektionsmedlem har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier vid utbildningsprogrammet Automation och Mekatronik vid Chalmers tekniska högskola skriftligen ansöka om seniormedlemskap hos sektionsstyrelsen
som därefter fastställer seniormedlemskap.

2.6.2

Seniormedlem kvarstår som seniormedlem så länge sektionens medlemsavgift
erlägges.

2.6.3

Seniormedlem har rätt att:
• närvara och yttra sig vid sektionsmöte.
• delta i val till sektionens förtroendeposter.
• vara medlem i sektionens föreningar.
• bära sektionens märken.
• utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.

2.6.4

Seniormedlem är skyldig att:
• rätta sig efter §2.3.1.

2.7

Sektionens medlemsavgift

2.7.1

Sektionens medlemsavgift fastställs av Chalmers Studentkår.
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§ 3 Organisation och ansvar
3.1

Verksamhetsutövande

3.1.1

3.2

Sektionens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med tillhörande reglemente och instruktioner föreskriver genom:
1. Sektionsmötet
§4
2. Valberedningen
§5
3. Sektionsstyrelsen
§6
4. Studienämnden
§8
5. Sektionens kommittéer
§9
6. Sektionens utskott
§10
7. Sektionens föreningar
§11
8. Sektionens revisorer
§13
9. Ekonomigruppen
§13

Ansvarspost

3.2.1

Sektionsorgans ansvarsposter är:
• Ordförande.
• Kassör.
• Ledamot i sektionsstyrelsen.

3.2.2

Medlem får ej inneha mer än en ansvarspost samtidigt på sektionen om inte
sektionsmötet finner det lämpligt med kvalificerad (2⁄3) majoritet.

3.2.3

Innehavaren av ansvarspost skall vara myndig.

3.3

Förtroendepost

3.3.1

3.4

Förtroendepost innehas av en person som av sektionsmötet är invland till ett
sektionsorgan, inspektor eller revisor.

Beslutsfattande organ

3.4.1

Beslut på sektionen kan fattas av:
• sektionsmöte.
• sektionsstyrelse.

3.4.2

Sektionsmöte och sektionsstyrelse har rätt att delegera sina beslut till lämpligt
protokollförande sektionsorgan.
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Misstroendeförklaring

3.5.1

Misstroendeförklaring kan riktas mot enskild förtroendevald eller ett sektionsorgan, exklusive sektionsföreningar, i sin helhet.

3.5.2

Rätt att rikta misstroendeförklaring tillfaller:
• två sektionsrevisorer.
• två sektionsstyrelseledamöter.
• tre ordföranderådsledamöter.
• 25 medlemmar.

3.5.3

Misstroendeförklaring resulterar i misstroendevotum inför sektionsmötet. Misstroendeförklaring behandlas som motion.

3.5.4

Misstroendeförklaring bifalles då minst 35 medlemmar och en kvalificerad (2⁄3)
majoritet av de röstberättigade vid sektionsmöte är om beslutet ense.

3.5.5

Bifallen misstroendeförklaring mot enskild förtroendevald resulterar i att den förtroendevalda entledigas från sitt uppdrag.

3.5.6

Bifallen misstroendeförklaring mot ett sektionsorgan i sin helhet resulterar i att
samtliga förtroendevalda inom organet entledigas från sina uppdrag.

3.5.7

Då sektionsstyrelsen har entledigats i sin helhet skall en interimstyrelse tillsättas. Interimstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 10 läsdagar. Interimstyrelsen övertar sektionsstyrelsens befogenheter och åtaganden, men får endast
handha löpande ärenden.

3.5.8

Då studienämnden har entledigats i sin helhet skall en interim studienämnd tillsättas. Sektionsstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie
studienämnd skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 10 läsdagar. Den
interima studienämnden övertar studienämndens befogenheter och åtaganden,
men får endast handha löpande ärenden.

3.5.9

Då revisor entledigas så att det totala antalet revisorer understiger det stadgeenliga skall interima revisorer tillsättas. På nästkommande sektionsmöte skall
erforderligt antal revisorer tillsättas.

3.6

Avsägelse

3.6.1

3.7

Avsägelse inlämnas skriftligen till sektionsstyrelsen senast tre dagar före sektionsmötet för fastställande.

Ansvar

3.7.1

Organ på sektionens verksamhet ansvarar inför den instans av vilken de har
valts.
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§ 4 Sektionsmötet
4.1

Befogenheter

4.1.1

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

4.1.2

Chalmers Studentkårs styrelse och inspektor har endast närvaro- och yttranderätt vid sektionsmöte. Övriga icke-medlemmar får endast adjungeras till mötet
med närvaro- och yttranderätt.

4.2

Sammanträden

4.2.1

Sektionsmötet skall under läsåret hålla minst fyra sammanträden:
• årsmöte under läsperiod fyra.
• höstmöte under läsperiod ett.
• vintermöte under läsperiod två.
• vårmöte under läsperiod tre.

4.2.2

Ordinarie sektionsmöte enligt §4.2.1 hålles senast läsvecka sex i respektive läsperiod.

4.3

Kallelse

4.3.1

Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen.

4.3.2

Kallelse och förslag till föredragningslista anslås i sektionslokalen senast sex
dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.

4.3.3

Slutgiltlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande handlingar skall anslås i sektionslokalen senast en dag, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.

4.4

Begäran om utlyselse av sektionsmöte

4.4.1

Rätt hos sektionsstyrelsen att begära utlysande av sektionsmöte tillkommer:
• sektionsstyrelseledamot.
• två ordföranderådsledamöter.
• sektionens inspektor.
• Chalmers Studentkårs inspektor.
• Chalmers Studentkårs styrelse.
• sektionsrevisor.
• 25 medlemmar.

4.4.2

Sektionsmötet skall hållas inom tre veckor efter det att sektionsstyrelsen mottagit begäran.
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Beslutsförhet

4.5.1

Sektionsmöte är beslutsför då mötet är behörigt utlyst enligt §4.3.

4.5.2

Sektionsmöte är beslutsför då minst 25 medlemmar är närvarande.

4.5.3

Skulle ej 25 medlemmar infinna sig, utlyses ett nytt sektionsmöte som skall hållas inom tre läsveckor.

4.6

Årsmötet

4.6.1

4.7

Höstmötet

4.7.1

4.8

Sektionsmötet åligger på årsmötet att:
• taga ställning till ansvarsfrihet för de sektionsorgans ansvarsposter vilka
förtecknas i reglemente.
• för kommande verksamhetsår välja:
– sektionssstyrelse
– ledamöter till de sektionsorgan vilka förtecknas i reglemente.
– sektionens valberedning.
• välja in sektionsrevisor för kommande mandatperiod.
• fastställa preliminär budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Sektionsmötet åligger på höstmötet att:
• behandla års- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
• taga ställning till ansvarsfrihet för föregående sektionsstyrelse.
• fastställa budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
• taga ställning till ansvarsfrihet för de sektionsorgans ansvarsposter vilka
förtecknas i reglemente.
• för kommande verksamhetsår välja:
– ledamöter till de sektionsorgan vilka förtecknas i reglemente.

Vintermötet

4.8.1

Sektionsmötet åligger på vintermötet att:
• taga ställning till ansvarsfrihet för de sektionsorgans ansvarsposter vilka
förtecknas i reglemente.
• för kommande verksamhetsår välja:
– ledamöter till de sektionsorgan vilka förtecknas i reglemente.
• välja in sektionsrevisor för kommande mandatperiod.
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Sektionsmötet åligger på vårmötet att:
• taga ställning till ansvarsfrihet för de sektionsorgans ansvarsposter vilka
förtecknas i reglemente.
• för kommande verksamhetsår välja:
– ledamöter till de sektionsorgan vilka förtecknas i reglemente.

Motion och proposition

4.10.1

Motion inlämnas skriftligen till sektionsstyrelsen senast fyra dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.

4.10.2

I en och samma motion får inte behandlas frågor av olika beskaffenhet.

4.10.3

Proposition lämnas av sektionsstyrelsen.

4.10.4

Proposition skall anslås tillsammans med slutgiltlig föredragningslista.

4.11

Beslutsordning

4.11.1

Beslut angående styrdokument regleras enligt §14. Styrdokument.

4.11.2

Beslut angående personval regleras enligt §5. Valberedning och personval.

4.11.3

Beslut som ej angår styrdokument eller personval regleras enligt §4.12.

4.12

Beslutsförfarande

4.12.1

Beslut fattas medelst öppen votering, såvida sluten votering ej begärts.

4.12.2

Beslut fattas med enkel (1⁄2) majoritet.

4.12.3

Röstning medelst fullmakt får ej förekomma.

4.12.4

Mötesordförande har enbart rösträtt vid lika röstetal då denne har utslagsröst.

4.12.5

Jävig medlem saknar rösträtt. Sakägarjäv och intressejäv förelägger ej den som
enbart påverkas som medlem i ett kollektiv.

4.12.6

Fattande av beslut kan bordläggas till nästkommande sektionsmöte.
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Protokollförfarande

4.13.1

Vid sektionsmöte skall protokoll föras. Detta skall innehålla anteckningar om:
• ärendenas art.
• samtliga ställda och ej återtagna yrkanden.
• beslut.
• reservationer.
• protokollsanmärkningar.

4.13.2

Protokoll skall justeras av:
• mötets ordförande.
• mötets sekreterare.
• två av mötet utsedda justeringspersoner.

4.13.3

Protokoll skall färdigställas och justeras inom tre veckor från respektive sektionsmöte och finnas tillgängligt hos sektionsstyrelsen.

4.14

Extra ärende

4.14.1

Vid sektionsmöte får ej till avgörande tas upp ärende som inte angivits på slutlig
föredragningslista, såvida inte sektionsmötet med kvalificerad (3⁄4) majoritet så
beslutar.
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§ 5 Valberedning och personval
5.1

Sammansättning

5.1.1

Sektionens valberedning skall väljas av sektionsmötet på förslag av sektionsstyrelsen.

5.1.2

Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter varav en sammankallande.

5.1.3

Valberedningen har till sitt förfogande respektive sektionsorgan för rådgivning.

5.1.4

Ledamot i valberedningen behöver ej vara sektionsmedlem.

5.2

Beslutsförhet

5.2.1

Valberedningen är beslutsför då en enkel (1⁄2) majoritet av dess ledamöter är
närvarande.

5.2.2

Den sammankallande ledamoten har utslagsröst vid lika röstetal.

5.3

Åligganden

5.3.1

5.4

Det åligger valberedningen att:
• nominera till samtliga förtroendeposter på sektionen med undantag för
§5.1.1.
• anslå nomineringarna senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före valförättandet.
• följa dess instruktioner.

Personval

5.4.1

Personval sker genom sluten votering.

5.4.2

Finnes ej fler personer på förslag än vad som skall väljas, kan personval ske
öppet.

5.4.3

Personval sker med enkel (1⁄2) majoritet.

5.4.4

Finnes ej fler personer på förslag än vad som skall väljas, kan personval ske i
grupp per sektionsorgan.

5.4.5

Förtroendepost får vakanssättas.

5.4.6

Motnominering eller tillbakadragande av kandidatur bör inlämnas skriftligen till
sektionsstyrelsen senast två dagar, exklusive mötesdagen, före valförättandet.
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5.4.7

Vid fyllnadsval har sektionsstyrelsen rätt att preliminärt tillsätta posten. Fastställande sker på nästkommande sektionsmöte.

5.4.8

Då ingen enkel (1⁄2) majoritet uppnås företas en ny omröstning mellan de två
kandidater som erhållit flest röster.

5.4.9

Om rösterna vid en andra omröstning är lika fördelade avgör lotten.
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§ 6 Sektionsstyrelsen
6.1

Benämning

6.1.1

6.2

Sektionsstyrelsen benämns som Ztyret.

Befogenheter

6.2.1

Sektionsstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintligt
reglemente samt av sektionsmötet fattade beslut, den verkställande ledningen
av sektionens verksamhet.

6.2.2

Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare.

6.2.3

Sektionsstyrelsen skall upprätta instruktioner till de sektionsorgan som erfordrar
detta.

6.3

Sammansättning

6.3.1

6.4

Åligganden

6.4.1

6.5

Sektionsstyrelse består av:
• Sektionsordförande.
• Vice sektionsordförande.
• Sektionskassör.
• övriga ansvarsposter vilka förtecknas i reglemente.

Det åligger sektionsstyrelsen att:
• inför sektionsmötet ansvara för den ekonomiska skötseln av sektionens
tillgångar.
• ta beslut som rör den löpande verksamheten och inte innebär en större
betydande förändring för sektionens medlemmar.
• förvalta sektionens styrdokument.

Mötesförfarande

6.5.1

Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av medlem i sektionsstyrelsen.

6.5.2

Kallelse samt förslag till föredragningslista skall finnas mötesdeltagarna tillgodo
senast 24 timmar innan mötet.

6.5.3

Sektionsstyrelsen är beslutför om Sektionsordförande eller Vice sektionsordförande samt en kvalificerad (2⁄3) majoritet av sektionsstyrelsens ledamöter är
närvarande.
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6.5.4

Beslut fattas med kvalificerad (2⁄3) majoritet.

6.5.5

Samtliga medlemmar i sektionsstyrelsen är röstberättigade.

6.5.6

Röstning medelst fullmakt får ej förekomma.

6.5.7

Mötet får ej till avgörande ta upp ärende som inte angivits på slutlig föredragningslista, såvida inte mötet med kvalifiicerad (3⁄4) majoritet så beslutar.

6.5.8

Sektionsordförande har utslagsröst.

6.5.9

Jävig ledamot saknar rösträtt. Sakägarjäv och intressejäv förelägger ej den som
enbart påverkas som medlem i ett kollektiv.

6.5.10

Vid sektionsstyrelsemöte skall protokoll föras. Detta skall innehålla anteckningar
om:
• ärendenas art.
• samtliga ställda och ej återtagna yrkanden.
• beslut samt särskilda yttranden.
• reservationer.
• protokollsanmärkningar.

6.5.11

Protokoll skall justeras av:
• mötets ordförande.
• mötets sekreterare.
• två av mötet utsedda justeringspersoner.

6.5.12

Protokoll skall färdigställas och justeras inom tre veckor från respektive sektionsstyrelsemöte och finnas tillgängligt hos sektionsstyrelsen.

6.6

Överklagande

6.6.1

6.7

Beslut fattat av sektionsstyrelsen kan av sektionens medlemmar överklagas till
sektionsmötet.

Rådgivande organ

6.7.1

Sektionsstyrelsen har till sitt förfogande ordföranderådet för rådgivning.

6.7.2

Ordföranderådet består av:
• sektionsstyrelsen.
• sektionsorgans ordföranden.
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§ 7 Ekonomi
7.1

Räkenskapsår

7.1.1

7.2

Budget

7.2.1

7.3

Sektionens budget uppställes av sektionsstyrelsen för innevarande räkenskapsår.

Firmatecknande

7.3.1

7.4

Sektionens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni.

Varje sektionsorgans ordförande och kassör tecknar firma för sektionsorganet
var för sig.

Skyldigheter

7.4.1

Kassör i sektionsorgan är skyldig att:
• föra kassabok enligt god redovisningssed.
• inför ekonomigruppen redovisa bokslut med de tre senaste bokslut medtagna som jämförelse om så ekonomigruppen begär.
• arkivera sektionsorganets bokföringar så lång tid som föreskrivs för registrerade ideella föreningar.

7.4.2

Ordförande i sektionsorgan är skyldig att:
• på det ordföranderådsmöte som äger rum snarast efter det att sektionsorganet tillträtt, framlägga budget och verksamhetsplan för det innevarande
verksamhetsåret.
• kontinuerligt kunna redovisa sektionsorganets ekonomi till sektionsstyrelsen.
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§ 8 Studienämnden
8.1

Benämning

8.1.1

8.2

Uppgift

8.2.1

8.3

Studienämnden består av:
• Ordförande.
• Vice ordförande.
• Kassör.
• Övriga förtroendeposter vilka förtecknas i reglemente.

Rättigheter

8.4.1

8.5

Studienämnden skall övervaka tillståndet och utvecklingen beträffande studiefrågor och studiemiljö.

Sammansättning

8.3.1

8.4

Sektionens studienämnd benämns som Studienämnden Z.

Studienämnden har rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
kännetecken.

Skyldigheter

8.5.1

Studienämnden är skyldig att:
• rätta sig efter §2.3.1.
• följa dess instruktioner.
• vara representerad vid sektionsmöte.
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§ 9 Sektionens kommittéer
9.1

Definition

9.1.1

9.2

Sektionskommitté skall verka för sektionens bästa och ha en i reglemente fastslagen uppgift.

Sammansättning

9.2.1

Sektionskommitté består av:
• Ordförande.
• Kassör.
• Övriga förtroendeposter vilka förtecknas i reglemente.

9.2.2

Kommittéers ledamöter skall väljas av sektionsmötet.

9.3

Rättigheter

9.3.1

9.4

Skyldigheter

9.4.1

9.5

Sektionskommitté har rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
kännetecken.

Sektionskommitté är skyldig att:
• rätta sig efter §2.3.1.
• följa instruktioner gällande berörd kommitté.
• vara representerad vid sektionsmöte.

Tillfälliga kommittéer

9.5.1

Sektionsstyrelsen har rätt att tillsätta tillfälliga kommittéer för speciella ändamål.

9.5.2

Sektionsstyrelsen har rätt att upplösa tillfälliga kommittéer.

9.6

Förteckning

9.6.1

Sektionens kommittéer är de i reglemente förtecknade.

sida 22 av 32

Stadga
2015-12-08

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Chalmers Studentkår

§ 10 Sektionens utskott
10.1

Definition

10.1.1

Sektionsutskott skall verka för sektionens bästa och ha en i reglemente fastslagen uppgift.

10.1.2

Ekonomin sköts av sektionens kassör.

10.2

Sammansättning

10.2.1

Sektionsutskott består av:
• sammankallande förtroendevald.
• övriga förtroendeposter vilka förtecknas i reglemente.

10.2.2

Utskotts ledamöter skall väljas av sektionsmötet.

10.3

Rättigheter

10.3.1

10.4

Skyldigheter

10.4.1

10.5

Sektionsutskott har rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
kännetecken.

Sektionsutskott är skyldig att:
• rätta sig efter §2.3.1.
• följa instruktioner gällande berört utskott.
• vara representerad vid sektionsmöte.

Tillfälliga utskott

10.5.1

Sektionsstyrelsen har rätt att tillsätta tillfälliga utskott för speciella ändamål.

10.5.2

Sektionsstyrelsen har rätt att upplösa tillfälliga utskott.

10.6

Förteckning

10.6.1

Sektionens utskott är de i reglemente förtecknade.
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§ 11 Sektionens föreningar
11.1

Definition

11.1.1

En förening på sektionen är en sammanslutning av teknologer med ett gemensamt intresse.

11.1.2

Sektionsförening skall verka för sektionens bästa och ha en i reglemente fastslagen uppgift.

11.1.3

Sektionsförening skall ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga. Föreningens
stadga skall innehålla bestämmelser om:
• Ändamål.
• Organistation.
• Medlemskap.
• Föreningens sammanträden.
• Ekonomi.
• Föreningens upplösning.

11.2

Sammansättning

11.2.1

Sektionsförening skall ha en styrelse.

11.2.2

Sektionsförenings styrelse består av:
• Ordförande.
• Kassör.
• Övriga förtroendeposter vilka förtecknas i reglemente.

11.2.3

Föreningsstyrelsers ledamöter skall väljas av sektionsmötet, med undantag enligt reglementet.

11.2.4

Ordförande, kassör och en kvalificerad (3⁄4) majoritet av styrelsens medlemmar
skall vara medlemmar på sektionen.

11.3

Medlemskap

11.3.1

Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan stängas av på beslut
av föreningsstyrelsen. Beslut om vidare åtgärd görs sedan på föreningsmöte.

11.3.2

Föreningsstyrelse kan besluta om medlemskap för person som ej är sektionsmedlem.

11.3.3

Minst hälften av sektionsförenings medlemmar skall vara sektionsmedlemmar.

11.4

Rättigheter

11.4.1

Sektionsförening har rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och
kännetecken.
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Skyldigheter

11.5.1

11.6

Sektionsförening är skyldig att:
• rätta sig efter §2.3.1.
• följa instruktioner gällande berörd förening.
• vara representerad vid sektionsmöte.

Förteckning

11.6.1

11.7
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Sektionens föreningar är de i reglementet förtecknade.

Upphävande av sektionsföreningsstatus

11.7.1

Föreningen kan fråntagas sin sektionsföreningsstatus om:
• De åligganden som beskrivs i denna stadga ej uppfylls.
• Föreningen bedriver verksamhet som är skadlig för sektionen.
. • Verksamhet inte längre bedrivs.
Beslut om upphävande av sektionsföreningsstatus fattas av sektionsstyrelsen.
Sådant beslut skall sedan fastställas utav sektionsmötet.
Föreningen skall beredas möjlighet att yttra sig innan sektionsstyrelsen beslutar
om upphävande av sektionsföreningsstatus.
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§ 12 Sektionens kännetecken
12.1

Skyddshelgon

12.1.1

Sektionens skyddshelgon är Lucky Luke.

12.1.2

Sektionsmedlemmar vördar Lucky Luke.

12.2

Sektionsfärg

12.2.1

12.3

Sektionens färg är grå i alla dess nyanser.

Sektionslokal

12.3.1

Sektionslokalens namn är Zaloonen.
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§ 13 Revision och ansvarsfrihet
13.1

Granskning

13.1.1

13.2

Sektionsstyrelsen och övriga sektionsorgans räkenskaper och förvaltning skall
granskas av sektionsmötet utsedda revisorer.

Sammansättning

13.2.1

Sektionen har minst två revisorer.

13.2.2

Sektionsrevisor får ej inneha ansvarspost på sektionen under sin mandatperiod.

13.2.3

Sektionsrevisor skall ej granska räkenskaper och förvaltning för sektionsstyrelse eller övrigt sektionsorgan för ett år då denne var medlem av denna, eller ett
direkt påföljande år. En tidigare sektionsstyrelsemedlem får lov att granska räkenskaper och förvaltning för andra organ på sektionen från samma och direkt
påföljande år denna person var medlem i sektionsstyrelsen.

13.2.4

Sektionsrevisor skall vara myndig.

13.2.5

Sektionsrevisor behöver ej vara sektionsmedlem.

13.2.6

Mandatperioden sträcker sig 18 månader per:
• 1 januari till 30 juni.
• 1 juli till 31 december.

13.3

Revisionsberättelse

13.3.1

Sektionsrevisorerna skall efter verkställd granskning avgiva revisionsberättelse.

13.3.2

I revisionsberättelsen skall rekommendation om ansvarsfrihet behandlas.

13.4

Anmärkning

13.4.1

13.5

Skulle ekonomigruppen finna skäl till anmärkning, skall anmärkningen prövas
av ovanliggande instans.

Rättigheter

13.5.1

Revisor har närvaro- och yttranderätt vid sammanträde i sektionens samtliga
organ.
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Ekonomigruppen

13.6.1

Sektionsrevisorerna har till sitt förfogande ekonomigruppen för rådgivning.

13.6.2

Ekonomigruppens syfte är att möjliggöra insyn i sektionens ekonomi och diskussion om användandet av sektionens, kommittéers och föreningars medel, samt
förhindra förskingring.

13.6.3

Ekonomigruppen består av:
• sektionens alla kassörer som ej fått ansvarsfrihet.
• sektionsrevisorer.
• Sektionsordförande.

13.6.4

Ekonomigruppen sammanträder två gånger per år, senast två veckor innan
höstmötet respektive vårmötet. Då redogörs halvårs- respektive helårsbokslut
för sektionens organ.
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§ 14 Styrdokument
14.1

Styrdokument

14.1.1

14.2

Sektionens styrdokument är, med inbördes rangordning:
1. Stadga.
2. Reglemente.
3. Organspecifika instruktioner.
4. Policydokument.

Ändring av stadga

14.2.1

Ändring av stadga skall behandlas som motion eller proposition enligt §4.10.

14.2.2

Ändring av eller tillägg till denna stadga kan endast göras av sektionsmötet och
om en kvalificerad (2⁄3) majoritet av de närvarande och röstberättigade är om
beslutet ense under två på varandra följande ordinarie sektionsmöten.

14.2.3

Ändring av eller tillägg till denna stadga skall godkännas av Chalmers Studentkårs styrelse.

14.3

Ändring av reglemente

14.3.1

Ändring av reglemente skall behandlas som motion eller proposition enligt
§4.10.

14.3.2

Ändring av eller tillägg till sektionens reglemente kan endast göras av sektionsmötet och om en kvalificerad (2⁄3) majoritet av de närvarande och röstberättigade
är om beslutet ense.

14.4

Ändring av övriga styrdokument

14.4.1

14.5

Instruktioner och policydokument ändras på beslut av sektionsstyrelsen.

Tolkning

14.5.1

Inbördes ordning för tolkning av styrdokument:
1. Chalmers Studentkår.
2. Sektionsmöte.
3. Sektionens inspektor.
4. Sektionsstyrelse.

14.5.2

Vid motsägelse mellan styrdokument gäller det högre rangordnade enligt §14.1.
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Överklagande

14.6.1

Sektionsorgans beslut överklagas i första hand genom sektionsstyrelsen och i
andra hand genom ett sektionsmöte.

14.6.2

Sektionsstyrelsen har rätt att uppriva beslut som ej fattats på sektionsmöte.

14.6.3

Rätt att uppriva beslut tagna av sektionsmöte tillfaller:
• sektionsmöte.
• Chalmers Studentkårs fullmäktige.

14.6.4

Beslut fattat om ändring av stadga eller reglemente kan ej upprivas.
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§ 15 Inspektor
15.1

Uppgifter

15.1.1

Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens verskamhet.

15.1.2

Inspektor skall hållas underrättad om sektionens verksamhet av sektionsstyrelsen.

15.2

Val av Inspektor

15.2.1

Inspektor nomineras av sektionsstyrelsen.

15.2.2

Inspektor väljs av sektionsmötet för en tid av två år.

15.2.3

Inspektor får ej vara sektionsmedlem.

15.2.4

Inspektor får ej inneha förtroendepost i något övrigt sektionsorgan.

15.3

Rättigheter

15.3.1

Inspektor har närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt vid sammanträde i sektionens samtliga organ.
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§ 16 Upplösning
16.1

Beslut om upplösning

16.1.1

Sektionen upplöses genom beslut vid två på varandra följande sektionsmöten
med kvalificerad (3⁄4) majoritet och minst 25 bifallande medlemmar.

16.1.2

Om antalet medlemmar i sektionen är mindre än 25 har Chalmers Studentkårs
fullmäktige rätt att överta sektionsmötets rättigheter och skyldigheter.

16.2

Tillgångar

16.2.1

16.3

Om sektionsmötet beslutar att upplösa sektionen skall samtliga av dess tillgångar och skulder, vilka framgår av upprättad balansräkning i och med upplösningen, tillfalla Chalmers Studentkår att förvalta.

Reinkarnation

16.3.1

I de fall medlen utgöres av tillgångar skall Chalmers Studentkår fondera och
förvalta dessa tills ny sektion bildats för studerande på utbildningsprogrammet
Automation och Mekatronik eller dess efterföljare med likartat utbildningsinnehåll.
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Beslutsunderlag: Stadgeändring
D-Sektionen

Under sektionsmöte 1 (2015-05-26) och 3 (2015-10-18) beslutade Datateknologsektionen att göra
följande stadgeändring:

●

Ändra §3.1:
“Teknologsektionens verksamhet utövas på sätt denna stadga med tillhörande reglemente
och ekonomiskt reglemente föreskriver genom:
1. Sektionsmötet
2. Sektionsstyrelse
3. Teknologsektionens valberedning
4. Teknologsektionens revisorer
5. Studienämnden, SND
6. Sektionsföreningar
7. Intresseföreningar”
till:
“Teknologsektionens verksamhet utövas på sätt denna stadga med tillhörande reglemente
och ekonomiskt reglemente föreskriver genom:
1. Sektionsmötet
2. Sektionsstyrelse
3. Teknologsektionens valberedning
4. Teknologsektionens revisorer
5. Datatekniks Nämnd för Studier, DNS
6. Sektionsföreningar
7. Intresseföreningar”

●

Ändra §7:
“Studienämnden”
till:
“Datateknik Nämnd för Studier”

●

Ändra §7.1.1:
“Studienämnden Datateknik, SND, har till uppgift att inom teknologsektionen
övervaka studiefrågor.”
till:
“Datatekniks Nämnd för Studier, DNS, har till uppgift att inom teknologsektionen
övervaka studiefrågor.”

●

Ändra §7.1.2:
“Sammansättning: SND består av ordförande, vice ordförande och upp till fyra
övriga medlemmar. Samtliga väljs på sektionsmötet.”
till:
“Sammansättning: DNS består av ordförande, vice ordförande och upp till fyra övriga
medlemmar. Samtliga väljs på sektionsmötet.”
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●

Ändra §7.1.3:
“Kursutvärdering: SND ansvarar för att följa upp och delta i utformningen och
genomförande av kursutvärderingar.”
till:
“Kursutvärdering: DNS ansvarar för att följa upp och delta i utformningen och
genomförande av kursutvärderingar.”

●

Ändra §7.2:
“Studienämnden äger rätt att i namn och emblem använda teknologsektionens
namn och dess symboler i enlighet med Chalmers Studentkårs policies.”
till:
“Datatekniks Nämnd för Studier äger rätt att i namn och emblem använda teknologsektionens namn och dess symboler i enlighet med Chalmers Studentkårs policies.”

●

Ändra §7.3:
“Studienämnden är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens bestämmelser
och fattade beslut.”
till:
“Datatekniks Nämnd för Studier är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens bestämmelser och fattade beslut.”

Bilagt finns motion/proposition om stadgeändring, justerat protokoll och stadgan i sin helhet.

Styrelsen för D-sektionen föreslår att kårstyrelsen fastställer stadgan med ovanstående ändringar.

________________________________
Jacob. Jonsson.
Ordförande
,
D-sektionen
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SND byter namn till DNS
Motionär: Studienämnden Datateknik
genom Erik Thorsell
2015-05-18

Bakgrund
Som ni säkert vet bytte SND 14/15 namn på sin Facebook-sida till DNS som
ett skämt på första april. Emellertid var reaktionerna från omgivningen allt annat än skämtsam; detta sågs som en fantasisk idé. Nästan 25% av sidans följare
har uttryckt sig positiva till denna ändring och kommentarerna är genomgående
positiva.
Ett axplock lyder:
• Jag hoppas verkligen inte det här är något skämt..!
• Håller med. Lysande idé.
Det är SND’s (och onekligen många med oss) förslag att Studienämnden Datateknik med omedelbar verkan byter namn till DNS (Datatekniks Nämnd för
Studier). Vi tror att DNS skulle vara ett mer iögonfallande och igenkännande
namn som lockar till såväl ökat intresse som leenden.

Förslag
Att det i stadgarna görs följande ändringar:
(text1 => text2, innebär att text1 föreslås bytas ut mot text2)

§3.1
Punkt 5 ändras från “Studienämnden, SND” till “Datatekniks Nämnd för Studier, DNS”.
§7
Studienämnden => Datatekniks Nämnd för Studier
1

§7.1.1
Studienämnden Datateknik, Snd => Datatekniks Nämnd för Studier, DNS
§7.1.2
Sammansättning: SND ... => Sammansättning: DNS ...
§7.1.3
Kursutvärdering: SND ... => Kursutvärdering: DNS ...
§7.2
Studienämnden ... => Datatekniks Nämnd för Studier ...
§7.3
Studienämnden ... => Datatekniks Nämnd för Studier ...

Att det i reglementet görs följande ändrningar:
§2.1.6
Det åligger Studienämndens ordförande ... => Det åligger Datatekniks Nämnd
för Studiers ordförande ...
§2.3
Ordförande SND => Ordförande DNS
§3
Studienämnden => Datas Nämnd för Studier
§3.1
Studienämnden, SND ... => Datatekniks Nämnd för Studier, DNS ...
§3.2.1
Det åligger SND att: => Det åligger DNS att:
§3.2.2
Det åligger SNDs ordförande att: => Det åligger DNSs ordförande att:
§3.2.3
Det åligger SNDs vice ordförande att: => Det åligger DNSs vice ordförande att:

2

§6.1
Då sektionsförening eller SND blir valberedd ... => Då sekstionsförening eller
DNS blir valberedd ...
SND => DNS

3

Datateknologsektionen
Chalmers studentkår
Ändringsyrkande: SND blir DNS
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Ändringsyrkande: SND blir DNS
1

Bakgrund

Trevlig motion, dock bör våra styrdokument inte innehålla stavfel. I detta fall verkar det
handla om att någon har råkat trycka på en tangent för mycket men det ska fortfarande
vara rättstavat i stadgarna.

2

Ändringsyrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar jag/vi på:
• att följande stycke:
§6.1 Då sektionsförening eller SND blir valberedd ... => Då sekstionsförening eller
DNS blir valberedd ... SND => DNS
ändras till:
§6.1 Då sektionsförening eller SND blir valberedd ... => Då sektionsförening eller
DNS blir valberedd ... SND => DNS
Jesper Ivarsson, d12
Glädjefylld rättstavare
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Protokoll sektionsmöte 151008
Kl: 17:17
Mötesnummer: 3 - 2015/2016
Plats: HA4
Kallelse: [Bilaga 1]
Närvarande:
Funktion
Namn
Ordförande
Jacob Jonsson
Vice.ordf.
David Berg Marklund
Sekreterare
Max Hansson
Kassör
Tobias Andersson
SAMO
Oscar Edvinsson
Styrelseledamot
Moa Persson
Styrelseledamot
Moa Persson
Ordförande Delta
Tove Svensson
Kassör Delta
André Olsson
Ordförande D6
Viktor Hallén
Kassör D6
Emil Lundgren
Ordförande DNollK Agnes Rohlin
Kassör DNollK
Wendy Mo
Ordförande DRUST Henrik Fahlgren
Kassör DRUST
Eric Borgsten
Revisor
Alexander Lissenko
Inspektor
Patrik Jansson
Kårledningskontakt Simon Nilsson
Justeringsman
Erik Hildinge
Justeringsman
Eric Borgsten
Fanbärare
David Ådvall
Ceremonimästare
Peter Hoff
Vapendragare
Mikael Gordani
Vapendragare
Anton Bergman
Ironiklocka
Pling
Gong-gong
Gong
Övriga: se [Bilaga 2]

E-mail
jacobjo
davmarkl
hamax
tobande
oscedv
moaper
moaper
toves
oandre
hallenv
emilundg
agnesr
wendym
henfah
borgsten
lissal
patrik.jansson@chalmers.se
vuo@chs.chalmers.se
erikhil
borgsten
advall
hoffp
shahrim
beanton
d99pling
d08gong

§1. Preliminärer
Mötets öppnande:
Jacob Jonsson förklarar mötet öppnat 17:26.

Mötets behörighet och beslutsmässighet
Mötet är utlyst och sammankallat i god ordning. Mötet konstaterar att mötet
är behörigt och beslutsmässigt.
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Godkännande av föredragslistan:
Godkänns som den var.

Val av mötesordförande
[Beslut]
Sittande, Jacob Jonsson valdes.

Val av mötessekreterare
[Beslut]
Sittande, Max Hansson valdes.

Val av vice ordförande
[Beslut]
Sittande, David Berg Marklund valdes.

Val av justeringsmän och tillika rösträknare:
Erik Hildinge och Eric Borgsten valdes.

Föregående mötesprotokoll
Färdigtskrivet och inväntar justering.

Adjungeringar:
Husansvarig Anton Johansson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

Fastställande av mötesordning:
Mötesordning fastställs i enlighet med reglementet.

§2. Meddelanden
Angående situationen kring Basen
Jacob Jonsson berättar att styrelsen har varit inblandad i ett ärende hos
miljöförvaltningen gällande klagomål på ljudnivån kring Basen på kvällar. Han
uppmanar alla att hålla en rimlig ljudnivå när man befinner sig på rännvägen,
och att i största möjliga mån undvika att vistas i vindtunneln på kvällstid.

Styrelsen söker studentrepresentanter
David Torbjörnsson informerar mötet om att styrelsen söker
studentrepresentanter. De som är intresserade kontaktar styret på
styret@dtek.se. Jacob Jonsson förklarar för mötet vad en studentrepresentant
är.
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Deltas Skidresa
Alexander Branzell informerar om Deltas skidresa och nämner att det finns
en intresselista i Basen.

Husansvarig
Anton Johansson presenterar sig själv och sin roll som Husansvarig i
kårledningen.

Ådvalls nya Datafana
David Ådvall presenterar sig själv och arbetsgruppen för att ta fram en ny
fana till Sektionen. Teknologer som har åsikter eller frågor kan kontakta
fana@dtek.se.

§3. Rapporter
D6
Viktor Hallén och Emil Lundgren föredrar D6 verksamhet och ekonomi
enligt [Bilaga 3]och svarar på relevanta frågor.

DAG
Jesper Ivarsson och Jonathan Nilsson föredrar DAGs verksamhet och
ekonomi enligt [Bilaga 4]och svarar på relevanta frågor.

Delta
Tove Svensson och André Olsson föredrar Deltas verksamhet och ekonomi
enligt [Bilaga 5]och svarar på relevanta frågor.

DNollK
Agnes Rohlin och Wendy Mo föredrar DNollKs verksamhet och ekonomi
enligt [Bilaga 6]och svarar på relevanta frågor.

DRUST
Henrik Fahlgren och Eric Borgsten föredrar DRUSTs verksamhet och
ekonomi enligt [Bilaga 7]och svarar på relevanta frågor.

SND
David Torbjörnsson föredrar SNDs verksamhet enligt [Bilaga 8]och svarar
på relevanta frågor.
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Rännvägen 8
412 96 Göteborg
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Styrelsen
Jacob Jonsson och Tobias Andersson föredrar Styrets verksamhet och
ekonomi enligt [Bilaga 9]och svarar på relevanta frågor.

§4. Bordlagda ärenden
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008
Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010
Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011
Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012
Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013
Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014
Inget nytt att redovisa. Frågan bordläggs.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015
Max Hansson och Adele Siitova redogör Delta 2014’s verksamhet och
ekonomi för mötet enligt [Bilaga 10]. Alexander Lissenko föredrar
revisorsutlåtandet enligt [Bilaga 11].
[Beslut]
Mötet beviljar ansvarsfrihet för Delta 2014!

§5. Propositioner
Budget för Sektionsstyrelsen 2015/2016
Tobias Andersson presenterar styrelsens budgetproposition för
verksamhetsåret 2015/2016. En diskussion förs kring varför en ny fana kostar
så pass många pengar. David Ådvall nämner att det gäller en ny standard för
sektionsfanor på Chalmers.
[Beslut]
Mötet bifaller styrelsens budgetproposition.
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Mötesnr. 3 - 2015/2016

§6. Motioner
SND blir DNS
Motionär David Torbjörnsson föredrar motionen enligt [Bilaga 12]. En
lång diskussion förs kring rimligheten i att byta namn på vår studienämnd.
[Beslut]
Mötet bifaller motionen om SND’s namnbyte till DNS.

Läskautomat
Motionärerna Jesper Ivarsson och Simon Persson föredrar motionen enligt
[Bilaga 13]. Jacob Jonsson läser upp styrelsens betänkande enligt [Bilaga
14], som anser att motionen är väl genomarbetad och bör bifallas i sin helhet.
Motionärerna svarar på relevanta frågor.
[Beslut]
Mötet bifaller motionen om inköp av ny läskautomat.

Bättre nu
Motionär Tove Svensson föredrar motionen om att färga om Databussen
enligt [Bilaga 15]. Jacob Jonsson läser upp styrelsens betänkande som yrkar
på avslag.
[Beslut]
Mötet bifaller inte motionen om att färga om Databussen.

§7. Övriga Frågor
Nästa sektionsmöte
David Ådvall undrar när nästa sektionsmöte infaller. Svaret är torsdag LV6
LP2.

Datas hemsida
Samuel Rörgren påpekar att Datasm hemsida borde fräschas upp. Större
delen av mötet håller med.

§8. Mötets avslutande
Jacob Jonsson förklarar mötet avslutat kl 23:58.
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Sekreterare Max Hansson

Mötesordförande Jacob Jonsson

Justeringsman Erik Hildinge

Justeringsman Eric Borgsten
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Allmänt

1.1

Ändamål

1.1.1
Datateknologsektionen vid Chalmers, härmed benämnd teknologsektionen, är en ideell
förening bestående av studerande vid utbildningsprogrammet för datateknik vid Chalmers.
1.1.2
Teknologsektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan medlemmarna
och tillvarata deras gemensamma intressen.
1.1.3
Teknologsektionen är fackligt, partipolitiskt och religiöst oberoende.

1.2

Medlemmar

Medlem i teknologsektionen är den som är inskriven vid utbildningsprogrammet Datateknik vid Chalmers och som erlagt sektionsavgift. Medlem är även före detta studerande
vid Datateknik, Chalmers efter erlagd administrativ avgift. Därutöver kan teknologsektionen ha hedersmedlemmar.

1.3

Verksamhetsår

Teknologsektionens verksamhetsår löper från och med den första maj. Ordinarie mandatperiod är 1:a maj - 30:e april.
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Medlemmar

2.1

Rättigheter

2.1.1
Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt på sektionsmöte.
2.1.2
Endast medlem är valbar till förtroendepost inom teknologsektionen. Revisorerna är
undantagna föregående regel. Förtroendepost innebär vald av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen.
2.1.3
Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och teknologsektionens övriga handlingar.

2.2

Skyldigheter

Medlem är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens bestämmelser.

2.3

Hedersmedlems rättigheter

Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte.
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Organisation

3.1

Verksamhetsutövande

Teknologsektionens verksamhet utövas på sätt denna stadga med tillhörande reglemente
och ekonomiskt reglemente föreskriver genom:
1. Sektionsmötet
2. Sektionsstyrelse
3. Teknologsektionens valberedning
4. Teknologsektionens revisorer
5. Datatekniks Nämnd för Studier, DNS
6. Sektionsföreningar
7. Intresseföreningar

3.2

Ansvarsförhållanden

3.2.1
Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ. Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare.
3.2.2
Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer, sektionsföreningar, intresseföreningar, studienämnd och sektionsstyrelsen.
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Sektionsmötet

4.1

Befogenheter

Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ.

4.2

Sammanträden

Det skall hållas fyra ordinarie sektionsmöten, ett per läsperiod. Utöver detta kan extra
sektionsmöten hållas.

4.3

Utlysande

4.3.1
Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen.
4.3.2
Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer ledamot i
sektionsstyrelsen, inspektor, kårens inspektor, kårstyrelsen, teknologsektionens revisorer eller minst 25 av teknologsektionens medlemmar. Sådant möte ska hållas inom tio
läsdagar.
4.3.3
Sektionsmöte skall utlysas minst fem läsdagar i förväg genom att kallelse enligt reglemente anslås. Inkomna motioner och propositioner skall anslås minst tre läsdagar i
förväg.

4.4

Åligganden

4.4.1
Senast dagen före ordinarie mandatperiods början skall följande behandlas på sektionsmöte:
• Omfördelning av sektionens och föreningarnas tillgångar.
• Val av sektionsstyrelse.
• Val av revisorer.
• Val av inspektor om så är aktuellt.

Datateknologsektionen
Rännvägen 8
412 58 Göteborg

styret@dtek.se
www.dtek.se

Datateknologsektionen
Chalmers studentkår
Stadgar

Sida 7 av 25
17 maj 2016

4.4.2
Senast dagen före verksamhetsårets början skall följande behandlas på sektionsmöte:
• Sektionsavgift för de två kommande terminerna.
• Fastställande av preliminär budget för nästkommande verksamhetsår.
4.4.3
Senast sex månader efter verksamhetsårets början skall följande behandlas på sektionsmöte:
• Sektionens och sektionsföreningarnas års- och revisionsberättelse för föregående
verksamhetsår.
• Beslut om ansvarsfrihet.
• Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.

4.5

Beslutförhet

4.5.1
Sektionsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst enligt stadgans kapitel 4.3.3.
4.5.2
Om färre än 40 medlemmar är närvarande då beslut ska fattas, kan detta endast ske om
ingen yrkar på bordläggning. Detsamma gäller beslut i frågor som ej har varit anslagna
tre läsdagar i förväg.

4.6

Motion

Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla detta skriftligen
till sektionsstyrelsen senast fem läsdagar före sektionsmöte.

4.7

Överklagande

Beslut av sektionsmötet som strider mot kårens eller sektionens stadga, reglemente, ekonomiska reglemente eller policy får undanröjas av kårfullmäktige. Sådant beslut ska tas
upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens stadga, eller sektionsmedlem då det rör teknologsektionens stadga, reglemente, ekonomiska reglemente
eller policy.
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Omröstning

4.8.1
Röstning med fullmakt får ej ske.
4.8.2
Omröstning skall ske öppet, om ej sluten votering begärs.
4.8.3
Vid lika röstutfall äger mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.
4.8.4
Då flera förslag ställs mot varandra skall röstningsförfarandet fastslås innan omröstning
påbörjas.
4.8.5
Alla frågor som behandlas på sektionsmötet avgörs med enkel röstövervikt om inget
annat anges i stadgan. Nedlagda röster räknas ej.

4.9

Närvaro- och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt tillkommer medlem, hedersmedlem, kårstyrelseledamöter, inspektor, revisorer samt av mötet adjungerade icke-medlemmar.

4.10

Förslagsrätt

Förslagsrätt tillkommer medlem, inspektor samt av mötet adjungerade icke-medlemmar.

4.11

Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem.

4.12

Protokoll

Sektionsmötesprotokoll skall justeras av två av mötet valda justeringsmän. Justerat protokoll ska anslås senast tio läsdagar efter mötet.
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Valberedning

5.1

Sammansättning

5.1.1
Sammankallande utses av sektionsstyrelsen.
5.1.2
Representanter i valberedningen fastställs i reglementet.

5.2

Ansvar

Valberedningen ansvarar för samtliga nomineringar till förtroendeposter på teknologsektionen.

5.3

Anslag

Valberedningens nomineringar skall anslås minst fem läsdagar före sektionsmöte.

5.4

Fri nominering

Fri nominering är tillåten till alla poster utom till sektionsstyrelsens ordförande och
kassör. Nomineringsbara till dessa poster är endast de som minst 24 timmar innan
sektionsmöte då val ska ske anmält sitt intresse till sektionsstyrelsen.
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Sektionsstyrelsen

6.1

Befogenheter

Sektionsstyrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintligt reglemente,
befintligt ekonomiskt reglemente samt av sektionsmötet fattade beslut den verkställande
ledningen av sektionens verksamhet.

6.2

Sammansättning

Sektionsstyrelsen består av:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Kassör
• Sekreterare
• i reglementet fastställda medlemmar
Ordförande och kassör i sektionsstyrelsen skall vara myndiga.

6.3

Rättigheter

Sektionsstyrelsen äger rätt att i namn och emblem använda teknologsektionens namn
och dess symboler i enlighet med Chalmers Studentkårs policies.

6.4

Ansvarighet

Sektionsstyrelsen ansvarar inför sektionsmötet för teknologsektionens verksamhet och
ekonomi.

6.5

Firmateckning

Ordförande i sektionsstyrelsen samt dess kassör tecknar teknologsektionens firma var för
sig.

6.6

Styrelsemöte

Sektionsstyrelsen sammanträder minst tre gånger per läsperiod.
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Utlysande

6.7.1
Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande i sektionsstyrelsen.
6.7.2
Medlem av sektionsstyrelsen äger rätt att hos vice ordförande i sektionsstyrelsen begära
utlysande av styrelsemöte. Sådant möte skall hållas inom 5 läsdagar.

6.8

Beslutförhet

Sektionsstyrelsen är beslutsmässigt när minst 50% av medlemmarna är närvarande. Ordförande eller vice ordförande skall närvara.

6.9

Överklagande

Beslut av sektionsstyrelsen som strider mot kårens eller teknologsektionens stadga, reglemente, ekonomiska reglemente samt policy får undanröjas av kårens fullmäktige. Sådant
beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens stadga,
eller av teknologsektionsmedlem då det rör sektionens stadga, reglemente, ekonomiska
reglemente eller policy.

6.10

Protokoll

Protokoll skall föras vid styrelsemöte, justeras av två medlemmar av sektionsstyrelsen
och anslås på teknologsektionens anslagstavla senast fem läsdagar efter mötet.

6.11

Avsättning

6.11.1
För att avsätta sektionsstyrelsen krävs att ärendet är anslaget senast tre läsdagar innan
sektionsmöte, och minst 2/3 av de röstberättigade vid mötet är om beslutet ense.
6.11.2
Vid detta möte skall interimsstyrelse och ny valberedning väljas. Interimsstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar från det sektionsmöte då interimsstyrelsen valdes och
under ordinarie terminstid.
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6.11.3
Interimsstyrelsen övertar ordinarie sektionsstyrelsens befogenheter och skyldigheter tills
dess en ny ordinarie sektionsstyrelse är vald.
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Datatekniks Nämnd för Studier

7.1

Uppgift

7.1.1
Datatekniks Nämnd för Studier, DNS, har till uppgift att inom teknologsektionen övervaka studiefrågor.
7.1.2
Sammansättning: DNS består av ordförande, vice ordförande och upp till fyra övriga
medlemmar. Samtliga väljs på sektionsmötet.
7.1.3
Kursutvärdering: DNS ansvarar för att följa upp och delta i utformningen och genomförande av kursutvärderingar.

7.2

Rättigheter

Datatekniks Nämnd för Studier äger rätt att i namn och emblem använda teknologsektionens namn och dess symboler i enlighet med Chalmers Studentkårs policies.

7.3

Skyldigheter

Datatekniks Nämnd för Studier är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens bestämmelser och fattade beslut.
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Sektionföreningar

8.1

Definition

8.1.1
Sektionsförening skall ha ordförande, kassör samt ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter.
8.1.2
Posterna tillsätts av sektionsmöte på förslag av teknologsektionens valberedning.
8.1.3
Sektionsföreningarna skall verka för teknologsektionens bästa och ha en i reglemente
fastslagen uppgift.
8.1.4
Ordförande och kassör i sektionsförening skall vara myndiga.

8.2

Rättigheter

Sektionsförening äger rätt att i namn och emblem använda teknologsektionens namn och
dess symboler i enlighet med Chalmers Studentkårs policies.

8.3

Skyldigheter

Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stadga, reglemente,
ekonomiska reglemente och beslut.

8.4

Ekonomi

8.4.1
Respektive ordförande och kassör i sektionsförening tecknar var för sig föreningens firma.
8.4.2
Sektionsföreningarnas verksamhet och ekonomi granskas av teknologsektionens revisorer.
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Förteckning

Teknologsektionens sektionsföreningar är de i reglemente förtecknade.
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Intresseföreningar

9.1

Definition

9.1.1
Föreningen skall ha ordförande och består i övrigt av intresserade medlemmar.
9.1.2
Ordförande väljs enligt reglemente.
9.1.3
Föreningarna skall verka för teknologsektionens bästa och ha en i reglemente fastslagen
uppgift.
9.1.4
Ordförande i förening skall vara myndig.

9.2

Rättigheter

Förening äger rätt att i namn och emblem använda teknologsektionens namn och dess
symboler i enlighet med Chalmers Studentkårs policies.

9.3

Skyldigheter

Förening är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stadga, reglemente, ekonomiska
reglemente och beslut.

9.4

Förteckning

Teknologsektionens intresseföreningar är de i reglemente förtecknade.
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Hedersmedlemmar
Grundkrav

Till hedersmedlem kan kallas person som synnerligen främjat sektionens intressen och
strävande.

10.2

Förslag och kallande

Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till sektionsstyrelsen senast fem läsdagar
innan sektionsmötet undertecknad av minst 25 av sektionens medlemmar. Beslut om
kallande av hedersmedlem fattas vid nästkommande sektionsmöte och är enbart giltigt
om det antas med två tredjedelar av antalet röster. Antager kallad person kallelsen är
han/hon officiellt hedersmedlem.
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Skyddshelgon och sektionsfärger
Skyddshelgon

Teknologsektionens skyddshelgon är Hacke Hackspett.

11.2

Sektionsfärg

Teknologsektionens färg är orange.
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Protokoll och anslagning
Allmänt

Protokoll som föres i teknologsektionens olika organ skall innehålla anteckningar om
ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt särskilda yttranden och reservationer.

12.2

Anslagning

Meddelanden och beslut är behörigt anslagna då de anslås på teknologsektionens officiella
anslagstavla.
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Revision och ansvarsfrihet

13.1

Revisorer

13.1.1
Sektionsmötet utser två lekmannarevisorer med uppgift att granska teknologsektionens
verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret.
13.1.2
Teknologsektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost på teknologsektionen
under sitt verksamhetsår.
13.1.3
Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisorerna senast 15 läsdagar före
sektionsmöte.

13.2

Åligganden

13.2.1
Det åligger revisorerna att på teknologsektionens officiella anslagstavla anslå revisionsberättelser senast tre läsdagar före ordinarie sektionsmöte.
13.2.2
Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande ifråga om ansvarsfrihet för berörda personer.

13.3

Ansvarsfrihet

13.3.1
Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer då sektionsmötet fattat beslut om detta.
13.3.2
Skulle förtroendevald på teknologsektionen med ekonomiskt ansvar avgå före mandatperiodens slut, skall revision företagas.
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Avgifter
Sektionsavgift

Varje studerandemedlem av teknologsektionen skall erlägga beslutad sektionsavgift.

14.2

Administrationsavgift

Ej studerandemedlem skall erlägga en beslutad administrationsavgift.
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Teknologsektionens upplösning
Beslut om upplösning

Teknologsektionen upplöses genom beslut på två på varandra följande sektionsmöten,
med minst femton läsdagars mellanrum, med minst 60 eller samtliga medlemmar närvarande. För att beslutet skall vara giltigt krävs att det antas med tre fjärdedelar av
antalet röster.

15.2

Tillgångar och nystart

Om sektionsmötet beslutar att upplösa teknologsektionen skall samtliga dess tillgångar
och skulder, som framgår av upprättad balansräkning, i och med upplösningen tillfalla
Chalmers studentkår att förvalta tills dess att en ny förening eller teknologsektion bildas
som representerar studerande på utbildningsprogrammet för Datateknik, Chalmers.
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Ändrings- och tolkningsfrågor

16.1

Stadgeändringar

16.1.1
Ändring av denna stadga kan endast göras av sektionsmötet. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster vid två på varandra följande
sektionsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst tio läsdagars mellanrum.
16.1.2
Ändring av eller tillägg till denna stadga skall godkännas av kårstyrelsen.

16.2

Reglementesändring

Ändring av eller tillägg till reglementet eller det ekonomiska reglementet kan endast
göras av sektionsmötet. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar
av antalet röster.

16.3

Tolkningstvist

16.3.1
Uppstår tolkningstvist om dessa stadgars tolkning, tolkas stadgan av inspektor för avgörande. Om sådan ej finns avgörs frågan av Chalmers studentkårs inspektor.
16.3.2
Vid tolkning av reglemente eller ekonomiskt reglemente gäller, tills frågan avgjorts av
sektionsmötet, sektionsstyrelsens tolkning.
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Inspektor
Allmänt

Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja teknologsektionens verksamhet. Inspektor skall därvid hållas underrättad om teknologsektionens verksamhet. Inspektor
har rätt att ta del av teknologsektionens protokoll och övriga handlingar.

17.2

Val

Inspektor väljs av sektionsmötet för en tid av två kalenderår.
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Hedersbetygelser
Allmänt

Teknologsektionen kan som tack eller hedersbetygelse utdela barspeglar.

18.2

Kriterier

För att mottagare skall anses värdig att mottaga en barspegel bör något av nedanstående
kriterium vara uppfyllda:
• ha gjort sektionen en betydande tjänst
• ha gjort sektionen en betydande björntjänst
• vara monark och fylla jämt

18.3

Införskaffande

Det åligger sektionsstyrelsen att tillse att erforderlig mängd barspeglar finnes.
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BESLUTSUNDERLAG
2016-05-17
H-Sektionen

Beslutsunderlag: Stadgeändring
H-Sektionen

Under sektionsmöte 3 (2016-02-25) och 4 (2016-05-12) beslutade H-Sektionen att göra följande
stadgeändring:

•

Ändra §6.6:

Före utgången av läsperiod 2 skall följande tas upp på sektionsmötet:
Val av valberedning
Utöver detta skall alla kommittéer samt styrelsen informera om sin verksamhet och aktuella motioner
samt propositioner behandlas.

till:
Före utgången av läsperiod 2 skall följande tas upp på sektionsmötet:
Utöver detta skall alla kommittéer samt styrelsen informera om sin verksamhet och aktuella motioner
samt propositioner behandlas.

•

Lägga till följande under §6.5:

Val av valberedning

•

Lägga till följande under §7.1:

Valberedningen skall medverka vid beredning av val till kommittéer för nästkommande verksamhetsår.

•

Ändra §7.6

Det åligger valberedningen att avge fullständigt namnförslag avseende de val som skall förrättas i så
god tid att förslaget kan utsändas senast fem läsdagar före valet.

till:
Inför val av sektionsstyrelse åligger det valberedningen att avge fullständigt namnförslag avseende de
val som skall förrättas i så god tid att förslaget kan utsändas senast fem läsdagar före valet.

1 av 2

BESLUTSUNDERLAG
2016-05-17
H-Sektionen

Bilagt finns motion om stadgeändring, justerat protokoll och stadgan i sin helhet.

Styrelsen för H-sektionen föreslår att Kårstyrelsen fastställer stadgan med ovanstående ändringar.

________________________________
Claudia Ardelean
Ordförande, H-sektionen
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Motion
2016-02-22

Motion 1. Valberedning på H‐sektionen
Bakgrund
På sektionsmöte 4 2015 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda frågan om hur en eventuell
valberedning på H-sektionen skulle kunna se ut, om det visar sig att det skulle behövas en. På
sektionsmöte 2 rapporterades hur arbetet dittills gått och nu på sektionsmöte 3 skall förslag
på instruktioner läggas fram.
Efter en utredning innehållandes: en workshop med ca 20 deltagare, fakta på hur andra
sektioners valberedningar fungerar, samt en genomförd en aspenkät där 20% av de som
svarade upplevde höstens inval som icke objektivt, anser vi att det finns underlag som styrker
att en valberedning som är aktiv vid kommittéinval skulle behövas på H-sektionen.

Förslag
Att införa en valberedning som är aktiv även vid kommittéinval på H-sektionen.
Valberedningen bör finnas tillhands som en oberoende part för såväl sökande, kommittéer
och Styret, för att säkerställa att invalet sker på ett objektivt och rättvist sätt.
Detta kräver ändringar i stadgan enligt:

Valberedningsutredningsgruppen


Motion
2016-02-22

Valberedningsutredningsgruppen


Motion
2016-02-22

Tillägg i reglementet enligt:

Ovanstående är punkter som kräver majoritet på ett sektionsmöte för att ändras. Med hänsyn
till bifogade instruktioner önskar vi att ovanstående röstas igenom.

Se bilaga: Instruktioner till valberedning

Valberedningsutredningsgruppen


Motion
2016-02-22

Yrkande
Med ovan nämnt som grund yrkar valberedningsutredningsgruppen:
att
att

genomföra stadgaändringarna enligt ovan
genomföra tillägget i reglementet enligt ovan

Frågor ställs med fördel till:

_______________________
Petra Forsmark

_______________________
Hannes Andreasson

_______________________
Jonna Gisow

_______________________
Kristoffer Persson

_______________________
Sofia Törnkvist

_______________________
Tove Hallenberg

Valberedningsutredningsgruppen
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Bilaga
Instruktioner till valberedning
1. Sammansättning:
1.1
Medlemmar är av sektionsmötet valda, till antalet vilket förtecknas enligt §7:3 i
sektionens stadga, fem till åtta stycken, varav en sammankallande för varje verksamhetsår.
1.2
Val av valberedningens medlemmar sker på Sektionsmöte 1.
2. Verksamhet
Valberedningens uppgift är att:
2.1
Bereda val av sektionsstyrelse för nästkommande verksamhetsår
2.2
Se till att samtlig söknings- och nomineringsprocesser förfaras på ett rättvist sätt
2.3
Medverka vid beredning av val till kommittéer för nästkommande verksamhetsår.
3. Åliggande:
Det åligger Valberedningen att:
3.1
Informera sektionen om öppnande av ansökningsperioder.
3.2
Informera sökande och aktiva om hur nomineringsprocessen/inval kommer att gå till.
3.3
Sammanställa de sökande och kalla dessa till intervju
3.4
Ansvara för att sökande blir informerad om utfallet av nomineringsprocessen.
3.5
Vid intervju utse minst två ledamöter för deltagande vid denna.
3.6
Vid verksamhet å Valberedningens räkning alltid arbeta opartiskt för sektionens bästa,
även om detta motsätter sig mot andra åtaganden eller intressen.
Det åligger valberedningen vid val av sektionsstyrelse att:
3.7
Bedriva sökningsverksamhet
3.8
Avge fullständigt namnförslag i så god tid att förslaget kan utsändas senast fem läsdagar
före valet.
Det åligger valberedningen vid kommittéinval att:
3.9
Vid slutgiltig nominering besitta information om de sökandes prioriterande sökintresse.
3.10
Fälla kommittéernas nominering ifall den sökande anses av valberedningen vara
olämplig att representera H-sektionen i en kommitté.
3.11
Då två eller fler kommittéer önskar nominera samma sökande och kommittéerna inte
kan komma överens, avgör valberedningen.
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Det åligger ordförande i valberedningen att:
3.12
Leda valberedningens arbete
3.13
Tillse att verksamhetsberättelse upprättas vid verksamhetsårets slut.
3.14
Representera Valberedningen utåt då denna blir kallad.
Det åligger inte valberedningen att:
3.15
Bedriva rekryteringsverksamhet för kommittéer i deras namn.
4. Mötesförfarande
4.1
Möten hålls vid behov.
4.2
Minst skall mötesanteckningar föras, vid beslut skall protokoll föras.
5. Beslutsmässighet
5.1
Valberedningen är beslutför om en majoritet av dess ledamöter är närvarande. Som
valberedningens beslut gäller den mening som erhåller flesta antalet röster. Vid lika antal
röster avgör lotten.
6. Övrigt
6.1
Sektionsstyrelsen ansvarar för nominering av nya medlemmar till Valberedningen.
6.2
Kostnader för valberedningens verksamhet täcks utav Styrelsen.
6.3
Instruktioner för valberedningen fastställs av Styrelsen.
6.4
Valberedningens verksamhet löper från 1/11 till 31/10

Valberedningsutredningsgruppen
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STADGA
för
INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN
vid Chalmers Studentkår
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FÖRORD
Denna staga med tillhörande reglemente omarbetades från grunden våren 2009 av dåvarande
ordförande Lena Hjalmarson samt tidigare ordförande Lobo Olsson. Arbetet baserades på den tidigare
stadgan och dess reglemente samt kommentarer från den dåvarande styrelsen och presenterades inför
sektionsmöte 3 2009-02-25 samt antogs på sektionsmöte 4 2009-05-13.

Ändringar
Sektionsmöte 1 09/10, 2009-09-24
Kapitel 10, punkt 2. Sektionsmöte ändras till Styrelsen. Styrelsen ska hädanefter välja in
kommittéledamöter.
Sektionsmöte 2 09/10, 2009-12-03
Kaptitel 6, punkt 7. Val av sektionsstyrelse till kommande verksamhetsår flyttas till Kapitel 6, punkt
8.
Sektionsmöte 4 09/10, 2010-04-15
Kapitel 1, punkt 5, Sektionen förkortas officiellt ”H sektionen”. Ändras till Sektionen förkortas
officiellt H sektionen eller H-sektionen.
Kaptitel 6, punkt 6, Fastställande av preliminär arvoderingsplan för kommande verksamhetsår flyttas
till Kapitel 6, punkt 7.
Kaptitel 6, punkt 7, Fastställande av slutgiltig arvoderingsplan för kommande verksamhetsår flyttas
till Kapitel 6, punkt 8.
Sektionsmöte 2 12/13, 2012-12-06
Kapitel 6, punkt 5, Fastställande av medlemsavgifter i Kåren för kommande vårtermin tas bort ur
stadgan
Kapitel 6, punkt 7, Fastställande av medlemsavgifter i Kåren för kommande hösttermin tas bort ur
stadgan
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 ALLMÄNT
KAPITEL 2 MEDLEMMAR
KAPITEL 3 INSPEKTOR
KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR
KAPITEL 5 FUNKTIONÄRER
KAPITEL 6 SEKTIONSMÖTE
KAPITEL 7 VALBEREDNING
KAPITEL 8 SEKTIONSSTYRELSEN
KAPITEL 9 SEKTIONSUTSKOTT
KAPITEL 10 KOMMITTÉER
KAPITEL 11 SEKTIONENS EKONOMI
KAPITEL 12 REVISION OCH ANSVARSFRIHET
KAPITEL 13 STYRDOKUMENT
KAPITEL 14 SEKTIONENS UPPLÖSNING
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Kapitel 1
ALLMÄNT
Ändamål

1:1

Ingenjörsteknologsektionen, 857207-2299, (sektionen) är en ideell
sammanslutning av studerande vid Chalmers tekniska högskola,
556479-5598, (högskolan) med ändamål att främja medlemmarnas studier
och vad som har sammanhang med dessa. Sektionens organisation vilar på
en demokratisk grund. Sektionen är ansluten till Chalmers Studentkår,
857200-2577, (kåren) och har sitt säte i Göteborg.
Sektionen förbinder sig till att följa kårens ändamål, policys och visioner.

Inspektor

1:2

Sektionen står under inseende av en inspektor.

Oberoende

1:3

Sektionen är fackligt, partipolitiskt och religiöst oberoende.

Tidsangivelse

1:4

Sektionen följer läsperioder och tillhörande läsveckor enligt Högskolans
läsårsindelning.

Grafik

1:5

Sektionen förkortas officiellt H sektionen eller H-sektionen.
Sektionen skall förutom gällande färg följa kårens grafiska profil. Sektionens
specifika attribut så som officiell färg och dylikt listas i reglemente.
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Kapitel 2

MEDLEMMAR
Fullt medlemskap

2:1

Rätt till fullt medlemskap i sektionen tillkommer alla som är antagna till
studier vid de program på högskolan som är kopplade till sektionen, och ej
tagit examen. Dessa program listas i reglementet.
Medlem skall erlägga fastställd medlemsavgift, samt vara medlem av Kåren.
Med medlem avses i stadga och reglemente, där inget annat anges,
innehavare av fullt medlemskap.

Rättigheter

2:2

Varje medlem har rätt:
att delta i val till sektionens förtroendeuppdrag.
att närvara, yttra sig, lämna förslag och rösta vid sektionsmöten.
att få enkel fråga eller motion behandlad av sektionsmötet.
att ta del av sektionens protokoll och övriga handlingar.
till av sektionen erbjudna tjänster och förmåner.

Skyldigheter

2:3

Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga och reglemente, i
demokratisk ordning fattade beslut och övriga föreskrifter.

Stödmedlem

2:4

Stödmedlemskap tillfaller de som erlägger stödmedlemsavgift till sektionen.
Stödmedlem har inga rättigheter eller skyldigheter inom sektionen.
Beslut om utökade rättigheter för enskild stödmedlem kan fattas av
sektionsstyrelsen.

Hedersmedlem

2:5

Hedersmedlem blir invald av sektionsmöte på förslag ifrån sektionsstyrelsen
efter mycket förtjänstfullt arbete.
Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöte.
Hedersmedlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.
Hedersmedlem listas i reglementet.
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Kapitel 3

INSPEKTOR
Uppgifter

3:1

Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens verksamhet.
Inspektor skall därvid hållas underrättad om verksamheten och har rätt att
ta del av protokoll och övriga handlingar.

Val

3:2

Inspektor väljs av sektionsmötet bland högskolans anställda, företrädelsevis
bland den undervisande personalen på campus Lindholmen. Inspektor väljs
för en tid av ett kalenderår.
Inspektor skall ej vara medlem i sektionen.

Rättigheter

3:3

Inspektor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sammanträde i
sektionens samtliga organ.
Inspektor tillkommer rättigheter enligt reglemente.

Åligganden

3:4

Inspektor åligger uppgifter enligt reglemente.
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Kapitel 4

ORGANISATION OCH ANSVAR
Organisation och
ansvar

4:1

Beslutsfattande
organ

4:2

Sektionens verksamhet utövas på sätt denna stadga föreskriver.
Organ inom sektionens verksamhet ansvarar i första hand inför den
församling av vilken de har valts.
Beslut inom sektionen kan fattas av:
Sektionsmötet
Sektionsstyrelsen
Sektionsmötet och sektionsstyrelsen har rätt att delegera sina beslut till
valfritt sektionsorgan.
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Kapitel 5
FUNKTIONÄRER
Funktionärer

5:1

Sektionens funktionärer avser:
av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter.
av sektionsstyrelsen utsedda till förtroendeposter.
För att vara valbara till förtroendeuppdrag skall personen vara medlem
i sektionen och aktiv student på högskolan om ej annat stadgas.
Personen skall dessutom fullgjort sina tidigare åtaganden mot
sektionen, alternativt, om personens förtroendeuppdrag fortfarande
pågår, skall det anses rimligt att personen kommer att fullgöra dessa.

Instruktioner

5:2

Funktionärers åligganden och befogenheter regleras i instruktioner eller
i särskilda fall i reglemente alternativt stadgan.

Misstroendeförklaring

5:3

Då funktionärer anses missköta sitt uppdrag kan misstroendeförklaring
riktas mot denna.
Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot funktionärer som i första
hand ansvarar inför sektionsmötet tillkommer:
kårens fullmäktige
kårens styrelse
35 medlemmar
Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot funktionärer som i första
hand ansvarar inför sektionsstyrelsen tillkommer:
kårens fullmäktige
kårens styrelse
sektionsstyrelsemedlem
35 medlemmar
Misstroendeförklaring resulterar i misstroendevotum i den församling
inför vilken man i första hand ansvarar. Bifallen misstroendeförklaring
resulterar i att funktionär, mot vilken misstroendeförklaringen riktats,
entledigas från sitt uppdrag.
Misstroendeförklaring behandlas som motion på sektionsmötet och
som ordinarie beslutspunkt i sektionsstyrelsen.

Fyllnadsval

5:4

Då funktionär avslutar sitt uppdrag i förtid bör fyllnadsval ske.
Fyllnadsval sker på samma sätt som ordinarie val i fråga om beredning
och väljande församling.

Arvoden

5:5

Arvoden till funktionärer fastställes av sektionsmötet.
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Kapitel 6
SEKTIONSMÖTE
Befogenheter

6:1

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.
Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av sektionsmötet.
Sektionsmötet behandlar verksamhetsberättelser och revisors berättelse
för Styrelsen och sektionens kommittéer samt tar ställning till frågan om
ansvarsfrihet för desamma.

Sammansättning

6:2

Sektionsmötet utgörs av de medlemmar som infunnit sig till det utlysta
sektionsmötet.

Mandatperiod

6:3

Sektionsmötet samlas till sammanträden endast under tiden 1 september –
31 maj.
Om beslut av synnerliga skäl måste tas utanför mandatperioden har
Styrelsen rätt till detta. Styrelsen måste därefter lyfta beslutet på
nästkommande Sektionsmöte för fastställande.

Sammanträden

6:4

Sektionsmötet sammanträder på kallelse av Styrelsen. Dag och tid för
sammanträde fastställes av Styrelsen.
Sektionsmötet bör sammanträda minst en gång per läsperiod.

Läsperiod 1

6:5

Före utgången av läsperiod 1 skall följande tas upp på sektionsmötet:
Fastställande av slutlig verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
Fastställande av slutlig budget för innevarande räkenskapsår.
Behandling av års-, revisionsberättelser och fråga om ansvarsfrihet för
föregående verksamhetsårs styrelse och de kommittéer som har brutet
verksamhetsår.
Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott.
Utöver detta skall alla kommittéer samt styrelsen informera om sin
verksamhet och aktuella motioner samt propositioner behandlas.

Läsperiod 2

6:6

Före utgången av läsperiod 2 skall följande tas upp på sektionsmötet:
Val av valberedning
Utöver detta skall alla kommittéer samt styrelsen informera om sin
verksamhet och aktuella motioner samt propositioner behandlas.

Läsperiod 3

6:7

Före utgången av läsperiod 3 skall följande tas upp på sektionsmötet:
Behandling av års-, revisionsberättelser och fråga om ansvarsfrihet för de
kommittéer som ej har brutet verksamhetsår.
Fastställande av preliminär arvoderingsplan för kommande verksamhetsår.
Utöver detta skall alla kommittéer samt styrelsen informera om sin
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verksamhet och aktuella motioner samt propositioner behandlas.
Läsperiod 4

6:8

Före utgången av läsperiod 4 skall följande tas upp på sektionsmötet:
Val av minst en revisor, med ansvar för ekonomisk revision, för nästa
verksamhetsår.
Fastställande av slutgiltig arvoderingsplan för kommande verksamhetsår.
Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästkommande
verksamhetsår.
Val av sektionsstyrelse till kommande verksamhetsår.
Fastställande av preliminär budget för nästkommande verksamhetsår.
Utdelning av H sektionens pedagogiska pris.
Utöver detta skall alla kommittéer samt styrelsen informera om sin
verksamhet och aktuella motioner samt propositioner behandlas.

Utlysande

6:9

Rätt att hos sektionsstyrelsen, skriftligen med angivande av ärende, begära
utlysande av extra sektionsmöte tillkommer:
Sektionsstyrelsemedlem
Sektionens inspektor
Kårstyrelsen
Sektionens revisor
Anmodan skriftligen inlämnat av 35 av sektionens medlemmar.
Sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar från det behörig framställan
gjorts.

Kallelse

6:10

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall anslås senast 10 läsdagar före
mötet och till extra sektionsmöte senast fem läsdagar före mötet.
Kallelse skall uppta slutlig föredragningslista eller, om denna inte finns,
preliminär föredragningslista.

Motion

6:11

Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla detta
skriftligen till Styrelsen senast fem läsdagar före sammanträdet. Dock skall
motion gällande ändring i stadga eller reglemente vara styrelsen tillhanda
senast 10 läsdagar före sammanträdet.

Interpellation

6:12

Medlem kan skriftligen lämna interpellation till Styrelsen senast tre
läsdagar före sammanträdet. Interpellation kan ställas till alla delar av
sektionens verksamhet. Styrelsen ansvarar för att interpellation besvaras.
Debatt med anledning av interpellation är fri. Sektionsmötet kan vid
behandling av interpellation endast besluta om protokollsanmärkning eller
utredning.

Slutlig föredragningslista och
handlingar

6:13

Slutlig föredragningslista och till sammanträdet hörande handlingar skall
anslås senast tre läsdagar före sammanträde.

Extra ärenden

6:14

Vid sektionsmöte får beslutspunkter som ej angivits på slutlig
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föredragningslista inte tas upp, såvida det inte beslutas med fyra femtedels
majoritet.
Rättigheter

6:15

Närvaro-, yttrande-, yrkande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje
medlem av sektionen. Sektionens inspektor, revisor, kårledningen samt
eventuell representant utsedd av kårstyrelsen har närvaro-, och
yttranderätt.

Beslutförhet

6:16

Sektionsmötet kan fatta beslut vid sammanträde som utlyses enligt 6:9.
För beslutförhet krävs att minst 35 röstberättigade är närvarande. Är det
färre än 35 röstberättigade då beslut skall fattas, kan detta ske endast om
ingen yrkar på bordläggning. Vid yrkande på bordläggning bordläggs
frågan automatiskt, utan vidare röstning.
Särskild stadga för beslutförhet finns för följande frågor:
val av hedersmedlem

enligt 2:5

extra ärende på sektionsmöte

enligt 6:14

stadgeändring

enligt 13:2

reglementesändring

enligt 13:3

upplösning av sektionen

enligt 14:1

I övriga fall gäller den mening som erhåller mer än hälften av antalet
avgivna röster. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst, dock ej
vid personval.
Vid personval är den som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna
vald. Om sådan röstövervikt ej nås, skall omröstning ske mellan de två
som erhållit de flesta rösterna.
Vid lika antal röster avgör lotten.
Omröstning

6:17

Omröstning skall ske öppet. Personval och misstroendevotum skall dock
ske med slutna sedlar, om någon ledamot så begär.
Omröstning genom fullmakt är ej tillåten.

Protokoll

6:18

Vid Sektionsmötet skall protokoll föras. Detta skall innehålla anteckningar
om ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut samt
särskilda yttranden och reservationer.

Protokollsjustering

6:19

Protokoll justeras av mötesordföranden, sekreterare samt för varje möte
särskilt utsedda justeringspersoner.

Tillkännagivande

6:20

Beslut skall tillkännages i enlighet med reglemente.

Överklagande

6:21

Beslut som uppenbart strider mot Sektionens eller Kårens ändamål får
undanröjas av kårstyrelsen.

Nämnder

6:22

Sektionsmötet har rätt att utse tillfälliga nämnder för speciella ändamål.
Nämnderna svarar inför sektionsmötet.
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Kapitel 7

VALBEREDNING
Uppgifter

7:1

Valberedningen skall bereda val av styrelse för nästkommande
verksamhetsår.

Val

7:2

Valberedning nomineras av Styrelsen och väljs av sektionsmötet.
Valbar person skall vara eller tidigare varit medlem av sektionen. Valbar
person behöver ej vara aktiv student.

Sammansättning

7:3

Valberedningen består av fem till åtta ledamöter. Ordförande utses inom
gruppen vid det första sammanträdet.

Sammanträden

7:4

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. En ledamot av
Styrelsens kallar till det första sammanträdet, samt öppnar och leder
sammanträdet till dess ordförande valts.

Beslutsförhet

7:5

Valberedningen är beslutför om en majoritet av dess ledamöter är
närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som erhåller
flesta antalet röster. Vid lika antal röster avgör lotten.

Åligganden

7:6

Det åligger valberedningen att avge fullständigt namnförslag avseende de
val som skall förrättas i så god tid att förslaget kan utsändas senast fem
läsdagar före valet.

Protokoll

7:7

Vid valberedningens sammanträden skall minst minnesanteckningar föras.
Vid beslut skall protokoll föras.

Nominering vid
sammanträde

7:8

Då valberedning väljs kan mötet nominera ytterligare personer.
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Kapitel 8

SEKTIONSSTYRELSEN
Befogenheter

8:1

Styrelsen handhar i överensstämmelse med denna stadga, befintligt
reglemente samt av sektionsmötet fattade beslut, den omedelbara ledningen
av sektionens verksamhet.
Styrelsen är sektionsmötets ställföreträdare. Beslut som fattas med det
utökade mandat som egenskapen som sektionsmötet ställföreträdare
medger skall lyftas till sektionsmötet för fastställande.

Sammansättning

8:2

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig och
övriga ledamöter. Övriga ledamöter förtecknas i reglemente.
Styrelseledamot skall vara myndig.

Åligganden

8:3

Styrelsen åligger, i den mån det ej enligt stadgarna ankommer på annat
organ, att:
Ha det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten på sektionen
inklusive den ekonomiska verksamheten för sektionen.
utse ledamöter i kommittéer samt förtroendevalda i de organ sektionsmötet
ej ansvarar för.
bereda på sektionsmötet ankommande ärenden.
Fastställa dag och tid för Sektionsmötet och anslå kallelse samt handlingar.
Verkställa av beslut fattade av sektionsmötet såvida mötet ej beslut annat.
Upprätta förslag till preliminär budget för sektionens verksamhet för
kommande räkenskapsår.
Upprätta förslag till preliminär verksamhetsplan för sektionens verksamhet
för kommande räkenskapsår.
Efter avslutat räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse, resultaträkning,
balansräkning samt förslag till disposition av överskott eller täckande av
underskott. Detta skall presenteras för sektionsmötet under läsperiod ett
efter avslutat verksamhetsår.
fastställa instruktioner för de av sektionens organ och/eller förtroendevalda
som ansvarar för sin verksamhet inför Styrelsen samt övervaka dessas
arbete.
övervaka och beakta vad som stadgas om sektionens ekonomi.
i övrigt handlägga de frågor som ej ankommer på sektionsmötet.
I övrigt har Styrelsen och dess ledamöter åligganden enligt reglemente.

Sammanträden

8:4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes frånfälle
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av vice ordföranden. Rätt att begära utlysande av sammanträde med
styrelsen tillkommer:
Varje styrelseledamot.
Revisor/revisorer.
Inspektor.
Kårstyrelsen.
Styrelsesammanträde skall hållas inom fem läsdagar från det behörig
framställan gjorts.
Kallelse m.m.

8:5

Kallelse, föredragningslista och samtliga till sammanträdet hörande
handlingar skall utsändas minst två läsdagar och tidigast fem läsdagar före
sammanträdet.

Beslutsförhet

8:6

Styrelsen är beslutför om 50 % av ledamöterna är närvarande. En skall vara
ordförande eller vice ordförande.

Sammanträdesdeltagarnas
rättigheter

8:7

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid Styrelsens sammanträden
tillkommer Styrelsens ledamöter.

Protokoll

8:8

Utöver detta har styrelsen rätt att adjungera individer för viss fråga med
Närvaro-, yttrande- och/eller förslagsrätt.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
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Kapitel 9

SEKTIONSUTSKOTT
Sektionsutskott

9:1

För de uppdrag en sektionsstyrelsemedlem ej kan hantera själv finns
sektionsutskott.
Sektionsutskott förtecknas i reglemente.

Val

9:2

Sektionsutskottens ledamöter skall väljas av styrelsen. Sektionsutskottens
ordförande och/eller kassör skall vara medlem av Styrelsen.

Verksamhet

9:4

Sektionsutskottens verksamhet regleras i reglemente och instruktioner.

Övriga

9:5

Styrelsen har rätt att utse tillfälliga sektionsutskott för speciella ändamål.

sektionsutskott
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Kapitel 10

KOMMITTÉER
Kommittéer

10:1

För beredning och handläggning av speciella frågor har Styrelsen
kommittéer till sitt förfogande.

Val

10:2

Kommittéernas ledamöter skall väljas av styrelsen. Kommittéernas
ordförande och kassör skall vara myndiga.

Förteckning

10:3

Sektionens kommittéer förtecknas i reglemente.

Verksamhet

10:4

Kommittéernas verksamhet regleras i reglemente och instruktioner.

Ekonomi

10:5

Kommittéer ansvarar själva för sin ekonomiska status och redovisning om
annat ej stadgats.
Ordförande och Kassör tecknar gemensamt respektive kommittés firma.

Tillfälliga
kommittéer

10:6

Styrelsen har rätt att utse tillfälliga kommittéer för speciella ändamål.

Kommittéers
upplösande

10:7

Om en kommittés verksamhet skall upphöra skall detta beslutas på
sektionsmöte och kommittén strykas ur reglemente.
Alla tillgångar som kommittén vid detta tillfälle har skall tillfalla sektionen
att brukas av styrelsen enligt de riktlinjer sektionsmötet sätter upp vid
upplösandet.

Sidan 16 av 20

STADGA
2013-02-19

Kapitel 11

SEKTIONENS EKONOMI
Förmögenhetsförvaltning

11:1

Sektionens tillhörigheter i fast och lös egendom bör förvaltas så att
sektionens förmögenhet ej minskas.

Fonder

11:2

Styrelsen ansvarar för sektionens fonder. Dessa skall garantera sektionens
och dess kommittéers syften.
Sektionens fonder förtecknas i reglemente.

Firmateckning

11:3

Sektionens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande eller
ekonomiansvarige var och en för sig.
Styrelsen må för särskilt fall utse speciell firmatecknare.

Budget

11:4

Upprättande av förslag till budget sker av Styrelsen.

Disponibla medel

11:5

Styrelsen ansvarar för de utbetalningar som skall göras i enlighet med
fastställd budget.
Styrelsen har rätt att frångå budget om särskilda skäl föreligger.

Räkenskapsår

11:6

Sektionens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.
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Kapitel 12

REVISION och ANSVARSFRIHET
Revisorer

12:1

För granskning av Sektionens förvaltning utses minst en revisor. Revisor
behöver ej vara auktoriserad.
Revisor skall vara myndig.
Revisor kan ej inneha annan förtroendepost inom sektionen. Av revisor
krävs ej medlemskap i sektionen.

Åligganden

12:2

Revisorerna åligger att:
under året kontinuerligt granska räkenskaper, förvaltning och verksamhet.
granska eller låta granska alla de handlingar genom vilka kännedom om
förvaltningen och verksamheten kan vinnas.
över sin granskning avge revisionsberättelse.
Revisionsberättelse skall innehålla yttrande angående ansvarsfrihet för
berörda organ, tjänstemän och funktionärer samt vidare uttalande angående
fastställande av resultat- och balansräkning samt framställt förslag till
disposition av överskott eller täckande av underskott.

Ansvarsfrihet

12:3

Ansvarsfrihet är beviljad styrelse, övrigt organ eller vald funktionär då
sektionsmötet fattat beslut om detta.
Om ansvarsfrihet inte beviljas, och talan mot förvaltning för det
räkenskapsår redovisningen avser inte skett inom ett år efter det att
redovisningshandlingar och revisionsberättelser framlades för
sektionsmötet, skall ansvarsfrihet anses beviljad.

Handlingar

12:4

Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisor/revisorerna senast
en månad efter avslutat verksamhetsår.

Sidan 18 av 20

STADGA
2013-02-19

Kapitel 13

STYRDOKUMENT
Styrdokument

13:1

Förutom denna stadga finns reglemente, interna arbetsordningar och
instruktioner.

Stadgeändring

13:2

Ändringar av, eller tillägg till, dessa stadgar skall, för att vinna giltighet,
beslutas av två på varandra följande sektionsmöten, varav ett ordinarie,
samt godkännas av Kårens styrelse. För ändring av stadga måste frågan
finnas med på slutgiltig föredragningslista till sektionsmötet. Detta gäller
ej förordet.
Motion till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tio
läsdagar före kommande sektionsmöte.
Styrelsen har rätt att genomföra redaktionella ändringar och ansvarar för
att uppdatera förordet efter stadgeändringar.

Reglementesändring

13:3

Ändringar av, eller tillägg till, reglemente skall beslutas av sektionsmötet.
För ändring av reglemente måste frågan finnas med på slutgiltig
föredragningslista till sektionsmötet.
Motion till reglementesändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen
senast tio läsdagar före kommande sektionsmöte.
Styrelsen har rätt att genomföra redaktionella ändringar.

Tolkningstvist

13:4

Uppstår tvist om denna stadgas tolkning skall frågan hänskjutas till
inspektor för avgörande. Vid inspektors förfall skall frågan hänskjutas till
kårstyrelsen.

Konflikter

13:5

I de fall denna stadga står i konflikt med kårens stadga och/eller
reglemente äger kårens stadga och/eller reglemente giltighet i första
hand.

Instruktion

13:6

Instruktion fastställes av Styrelsen för de organ och förtroendevalda som
ansvarar för sin verksamhet inför Styrelsen.

Interna
arbetsordningar

13:7

Interna arbetsordningar fastställes internt av respektive organ och skall
skriftligt överlämnas till Styrelsen.
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Kapitel 14

SEKTIONENS UPPLÖSNING
Krav för
upplösning

14: 1

Om förutsättningarna för att driva sektionens verksamhet i enlighet med
dess ändamål i väsentlig utsträckning förändras, kan sektionen, i den
utsträckning den regleras av denna stadga, förklaras upplöst genom beslut
av Sektionsmötet.
Upplösande av sektionen skall beslutas på två sektionsmöten i följd, med
minst två tredjedelars majoritet. Minst ett av sektionsmöte skall vara
ordinarie.

Fördelning av
tillgångar

14:2

Skulle sektionen upplösas på sätt som anges ovan skall samtliga dess
tillgångar och skulder, som framgår av upprättad balansräkning i och med
upplösningen, anses ha tillfallit Kåren.
Pengarna skall brukas till nystartande av verksamhet av samma typ, eller till
stöd för sektionens tidigare studenter, som fortfarande tillhör Kåren.

Sidan 20 av 20

  BESLUTSUNDERLAG  
Teknologsektionsäskning  
2016-05-18  
  

BU:  Teknologsektionsäskning    
Inkastet  (Mottagningens  fotbollsturnering),    
Maskinteknologsektionen  
Bakgrund  

Maskinteknologsektionens Idrottssällskap, MISS, kommer under mottagningen, den 3e september
mellan kl. 08.30 - 15.30 anordna en fotbollsturnering. Fyra sektioner kommer att delta; Maskinteknik,
Teknisk Design, Automation & Mekatronik samt Samhällsbyggnad. Totalt kommer över 500 personer
att bli inbjudna, i första hand ”nollan”, därefter dess phaddrar och i mån av plats övriga elever på
sektionerna. Turneringen kommer bestå av 25 lag med ca 10 personer i varje lag, vilket gör att ca 250
studenter kommer att delta.
Stor vikt kommer läggas vid att det är en turnering där alla kan delta och slagorden kommer vara
samma som MISS slagord ”För skojs skull”. Därför har vi förhoppningar att kunna erbjuda sidoaktiviteter och därmed inkludera så många deltagare som möjligt.
Inspirationen till denna turnering kommer från det mycket uppskattade vollybollsturneringen som
har arrangerats för M och TD under mottagningen i några år nu. Det mycket lyckade Chalmers Mästerskapen i fotboll som anordnades av IF (Industriell Ekonomi) tidigare i vår har även gett inspiration.
Lärdom och kunskap från I:s fotbollsturnering kommer beaktas och vi kommer rådfråga dom kring
vad som gått bra och dåligt under deras arrangemang.
Tanken med detta projekt är att det ska bli en uppstart på en stående fotbollsturnering som kommer
återkomma varje mottagning. Vidare så är tanken även att turneringen ska växa och fler sektioner ska
bli inbjudna och delta kommande år.
Vi äskar för detta arrangemang för att turneringen ska kunna vara genomförbar även om vi inte lyckas
få finansiering av sponsorer. Därför är denna äskning endast för en ”bantad” turnering utan att bjuda
på mat eller sidoaktiviteter. Om vi däremot lyckas få sponsorer för detta arrangemang så kanske inte
hela äskningsbeloppet behöver utnyttjas och yrkandet är därför formulerat som ”upp till en summa
om maximalt”.

Syfte  och  mål  

Syftet med projektet är att skapa ett stort och roligt sektionsöverskridande arrangemang där många
kan delta och på så sätt skapa gemenskap såväl inom små phaddergrupper, som över de deltagande
sektionernas gränser.
Målet är att skapa en fotbollsturnering som kan växa och nå ut till så många sektioner som möjligt
och återkomma varje mottagning.

Genomförande  
Turneringen ska hållas på Heden i Göteborg och kommer vara en sjumannaturnering som kommer att
inledas med gruppspel. Det kommer att vara 5 grupper som består av 5 lag. Matcherna kommer att
vara 1 x 15 minuter långa. Därefter kommer turneringen att avgöras i ett slutspel. Matcherna kommer
dömas av en domare.
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En bit in i turneringen kommer det att säljas mat för deltagande och de som kommit för att kolla.
Främst MISS och därefter TD-laget kommer att anordna turneringen men kommer att ta mycket hjälp
av Zs Idrottskommitté, (ZIK) och V-sektionens rustmästeri Virus. De kommer främst att hjälpa oss att
sprida information innan samt hjälpa till med att döma matcher och sälja mat under turneringen. Vi
kommer att sprida informationen genom att informera vardera sektioners nollan om turneringen.
Anmälan kommer ske lagvis med cirka 10 personer i varje lag och kosta 200 kr per lag. Anmälningsavgiften finns främst för att sålla bort oseriösa anmälningar. I det fall att vi får sponsorer kommer anmälan gå till inträdesbiljetter till den sektionsöverskridande Kultingfesten som anordnas av Maskins
Griskommité (MGK). Vi vill hålla en så låg avgift som möjligt för att alla som vill ska kunna delta. Lagen kommer delas in av deltagarna själva. Vid behov kommer det anordnas uppsamlingslag där personer som inte fått ihop till ett helt lag kan slås ihop med andra lag eller enskilda personer.
MISS kan till stor del låna ihop material men inte tillräckligt. För att kunna genomföra arrangemanget
behöver lite kompletterande material köpas in i form av bollar, västar och visselpipor.

Tidsplan  
15 augusti

Detaljer kring turneringen står klar

24-26 augusti Information och inbjudan sprids
29 augusti

Biljettförsäljning och anmälan

3 september

Fotbollsturnering, dagen D

7 september

Utvärderingsenkät skickas ut.

15 september Projektet utvärderas och avslutas

Budgetkalkyl    
Intäkter
Biljettförsäljning
Äskning
Summa

  

12 638,5
17 638,5

  

Kostnader

  

Planhyra

12 638,5

Inköp av
material

4 000

LoB
Summa

1 000
17 638,5

Totalt

  

5 000
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Yrkande  

Med ovan som bakgrund yrkar Maskinteknologsektionen
att

Kårstyrelsen beviljar en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) upp till en summa
om maximalt 12 638,5 kr för Inkastet (Mottagningens fotbollsturnering).

________________________________
Emilia Gustafsson
Ordförande 2015/2016
Maskinteknologsektionen
________________________________
Anton Jansson
Ordförande 2016/2017
Maskinteknologsektionen
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Emilia Gustafsson <emiliagustafs@gmail.com>

Re: Fwd: Ang. SV: Ang. SV: Heden 3 september
Anton Bergentz <anton.bergentz@gmail.com>
Till: Emilia Gustafsson <emiliagustafs@gmail.com>

18 maj 2016 14:45

Hej Emilia!
Läs detta nerifrån och upp. Högst upp står vad vi bokat och priserna.
On 18/05/2016 14:39, <sarasstrand@hotmail.se> wrote:
Vad vi har bokat och längre ner står pris per plan.
Från: Johnny Svensson
Skickat: måndag 2 maj 14:03
Ämne: Ang. SV: Ang. SV: Heden 3 september
Till: Sara Strand
Hej
Ni är nu bokade enligt följande. obs plan 3 fanns enbart ledig tid till 12:00

Heden, Nr 3 Konstgräs 11m, 1180112
Maskinsektion
Bokad
2143665368

20160903 Lö

08.30

12.00

Fotboll

Herrar

Turnering

3,50

2 356

Chalmers

Heden, Nr 4 Konstgräs 11m, 1180113
Maskinsektion
Bokad
2143665367

20160903 Lö

08.30

15.30

Fotboll

Damer

Turnering

7,00

4 711

Chalmers

Heden, Nr 5 Konstgräs 7m, 1180115
Maskinsektion
Bokad
2143665365

20160903 Lö

08.30

15.30

Fotboll

Herrar

Turnering

7,00

2 786

Chalmers

Heden, Nr 6 Konstgräs 7m, 1180116
Maskinsektion
Bokad
2143665366

20160903 Lö

08.30

15.30

Fotboll

Damer

Turnering

7,00

2 786

Chalmers

Vänligen //

Johnny Svensson
Göteborgs Stad.
Idrotts och föreningsförvaltningen
Telefon/ 0313682276
Mail / johnny.svensson@ioff.goteborg.se
Postadress Box 114, 40121 Göteborg
Besök Nedre Kaserngården 1 Kviberg Park
http://www.goteborg.se

Från:
Sara Strand <sarasstrand@hotmail.se>
Till:
Johnny Svensson <Johnny.Svensson@ioff.goteborg.se>,
Datum:
20160502 13:28
Ärende:
SV: Ang. SV: Heden 3 september
Hej,
Jag har äntligen fått tag på den fakturaadress som gäller. Så vi vill boka Plan 3 och 4 samt plan 5 och 6, så två 11 och två 7mannaplaner.
Så vill vi boka den 3e september 8.30 till 15.30, för vi tänkte ha turnering 09001500 och sen tänkte vi att det vore bra att ha lite tid innan och lite tid efter så att vi
kan ställa iordning. Om det istället är möjligt att plocka iordning utan att vi har planerna bokade så gör vi gärna det för att spara in några slantar.
Fakturerings adress:
MISS
Hörsalsvägen 7
412 96 Göteborg
Jag antar att det framgår på fakturan när den senast ska vara inbetald. Om vi mot förmodan skulle tvingas ställa in arrangemanget kan man då avboka planerna
och i så fall när är sista datumet för det?
Med vänlig hälsning Sara Strand
Från: Johnny Svensson
Skickat: den 22 april 2016 09:49
Till: Sara Strand
Ämne: Ang. SV: Heden 3 september

Hej,
Plan 2 enbart 2 st 11:manna mål inga 7 Manna mål
Plan 3 och plan 4 finns 2 st 11manna mål och 4 st 7 manna mål på varje plan.
Plan 5 och plan 6 som är 7 manna finns enbart 2 7 manna mål på varje plan
673 kr tim för en 11:manna plan
398 kr tim för en 7:manna plan
Priserna avser planhyra och omkl. inget annat.
Vänligen //

Johnny Svensson
Göteborgs Stad.
Idrotts och föreningsförvaltningen
Telefon/ 0313682276
Mail / johnny.svensson@ioff.goteborg.se
Postadress Box 114, 40121 Göteborg
Besök Nedre Kaserngården 1 Kviberg Park
http://www.goteborg.se

Från:
Sara Strand <sarasstrand@hotmail.se>
Till:
Johnny Svensson <Johnny.Svensson@ioff.goteborg.se>,
Datum:
20160422 07:08
Ärende:
SV: Heden 3 september

Hej,
Precis som du misstänkte är det ett fotbollsarrangemang. Så vi skulle vilja hyra de 3 stycken 11mannaplanerna mellan 09.00 och 16.00 den 3 september.
Angående faktureringsadress är den varierande beroende på vad det kostar, och jag hade lite svårt att tolka tabellerna på er hemsida, så vad kommer det att
kosta?
Jag kan stå som ansvarig kontaktperson: Sara Strand, telefonnummer: 0731415155.
Dessutom undrar vi om vi kommer ha tillgång till sjumannamål till 11mannaplanerna?

Hälsningar
Sara Strand
Från: Johnny Svensson
Skickat: den 21 april 2016 15:16
Till: sarasstrand@hotmail.se
Kopia: kundservice
Ämne: Heden 3 september
Hej
Vi har varit i kontakt med GFF och dom är beredda att släppa tid för ert arrangemang på Heden den 3 september.
Vi utgår från att det är ett fotbollsarrangemang då det är konst gräs ni önskar boka.
Vad vi behöver av er är fullständig faktureringadress och ansvarig kontaktperson. Givetvis behöver vi även veta vilka tider ni önskar boka.
För bästa sätt att boka skriv ett mail med era önskemål och ovanstående uppgifter.
Vänligen //

Johnny Svensson
Göteborgs Stad. Idrott & förening
Stöd & service
Besök Nedre Kaserngården 1 Kviberg Park
Post Box 114, 40121 Göteborg
http://www.goteborg.se/kulturfritid
Telefon / 0313682276
Mail / johnny.svensson@ioff.goteborg.se

NOMINERING
2015-05-09
VALBEREDNINGEN

Ordförande Marskalkämbetet 16/17
Nominering
Officiell nomineringstext

Maria Magnusson, K13, har en mycket god inställning till ledarskapet och vad som förväntas av henne
som ordförande för Marskalksämbetet. Hon har tidigare bland annat suttit i K6 och är för nuvarande
kassör i programkommittéen PU. Hon har bra reflektioner kring vad det innebär att representera
kommittéen och Chalmers studentkår, och har även tankar kring hur kommittéens roll mot kåren och
dess medlemmar kan förstärkas.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen mycket trygga i att nominera Maria Magnusson till
ordförande för Marskalksämbetet 16/17.
Valberedningen genom Joacim Svärd
2016-05-09
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NOMINERING
2016-05-16
VALBEREDNINGEN

Ordförande FestU
Nominering
Officiell nomineringstext

Christoffer Berntsson, z13, är en lojal kille med en lugn och insiktsfull framtoning. Han har genom
tidigare erfarenheter som ordförande, kassör och nuvarande revisor på sektionen testat på flertalet
kompetenser som han kan ta med sig in i FestU. Han är ödmjuk inför det ansvar som krävs och har även
goda tankar kring utvecklingspotential i FestUs verksamhet.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Christoffer Berntsson till
ordförande för FestU 16/17.
Valberedningen genom Joacim Svärd
2016-05-16

1 av 1

NOMINERING
20XX-XX-XX
VALBEREDNINGEN

Kassör FestU 16/17
Nominering
Officiell nomineringstext

Miranda Bånnsgård, it14, verkar ha en sund inställning till vad uppdraget i FestU innebär. Hon har en
vilja att lära sig om hur ekonomi inom kommittéen fungerar och ser fram emot grupparbetet som året
kommer innebära. Hon har tidigare suttit i sexmästeriet på den egna sektionen och önskar i FestU
genomföra liknande arrangemang men på en högre nivå.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Miranda Bånnsgård till Kassör
för FestU 16/17
Valberedningen genom Joacim Svärd
2016-05-16

1 av 1

NOMINERING
2015-05-18
VALBEREDNINGEN

Ordförande LoB 16/17
Nominering
Officiell nomineringstext

Axel Bylin, f13, har god insikt i LoB:s verksamhet. Han är en trevlig och lugn person vilket kan komma
till hands då LoB har en stor uthyrningsverksamhet. Denna uthyrningsverksamhet värnar han om så att
medlemmarna i Chalmers studentkår kan fortsätta få bra ljud och ljus till sina tillställningar. Han har ett
driv att få LoB att gå framåt i sin utveckling och har sedan tidigare uppdrag koll på vad det innebär att ha
ett ekonomiskt ansvar över en verksamhet.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen mycket trygga i att nominera Axel Bylin till
ordförande för LoB 16/17.
Valberedningen genom Jessica Jakobsson
2016-05-18
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NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Ordförande LoB
Nominering
O›ciell nomineringstext
Simon Bastås, z14, har tidigare engagerat sig i LoB och har en bra förståelse för kommitténs
verksamhet. Han har tidigare engagerat sig i sektionens sexmästeri och ck där upp ögonen och
intresse för ekonomi. Han är även väl införstådd med vad som kan komma att innefattas i kommitténs
ekonomi.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen mycket trygga i att nominera Simon Bastås till
ordförande för LoB 16/17.
Valberedningen genom Philip Frick
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2015-05-18
VALBEREDNINGEN

Ordförande Pyrot 16/17
Nominering
Officiell nomineringstext

Jakob Lindström, d13, är bra på att komma på nya idéer till pyrots verksamhet. Vi ser ett stort
säkerhetstänk i anslutning i deras verksamhet vilket vi ser som positivt då de hanterar produkter som
kräver ett högt säkerhetsansvar. Han har god insikt i verksamheten, framför allt i det ekonomiska då han
har tidigare erfarenhet som kassör inom kommitén. Han har tydliga visioner att alla i kommittén ska
trivas och han vill fortsätta och utveckla de stämningsfulla fyrverkerier som de ger alla medlemmar.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen mycket trygga i att nominera Jakob Lindström till
ordförande för Pyrot 16/17.
Valberedningen genom Jessica Jakobsson
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Kassör Pyrot 16/17
Nominering
O›ciell nomineringstext

Erik Larsson, z14, är mån om att ständigt sprida en positiv stämning omkring sig. Han har ett intresse
för kassörsrollen och de uppgifter som posten innefattar. Han har tidigare engagerat sig i Pyrot under
en längre tid. Erik gillar att ta en central roll och att få vara med att styra vilken väg kommittén ska ta,
och ser därför väldigt mycket fram emot ett fortsatt engagemang.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Erik Larsson till kassör för
Pyrot 16/17.
Valberedningen genom Philip Frick
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Ordförande Tofsen
Nominering
Officiell nomineringstext

Max Reidal, z14, ser fram emot att lära sig mer om ledarskap och utvecklas som person i ett uppdrag som
ordförande för Tofsen. Han är en nogrann person och vet med sin erfarenhet inom sektionstidningen
vad det innebär att skriva en medlemstidning. Han har goda tankar kring Tofsens bidrag till
medlemsnytta och ser utvecklingspotential i verksamheten.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Max Reidal till ordförande för
Tofsen 16/17.
Valberedningen genom Joakim Svärd
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Ordförande Chalmers Bastukommitté
Nominering
Officiell nomineringstext

Mattias Kuosku
, Z12, har god insikt kring CBK:s uppgift och värnar om kommittéens medlemmar.
Genom tidigare erfarenhet av ordförandeskap har han en tydlig uppfattning av sin egen roll som ledare
och mål angående hur han ska stötta övriga kommittémedlemmar. Mattias har även en sund inställning
till att representera både Chalmers Studentkår och CBK gentemot såväl studenter som allmänheten.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera 
Mattias Kuosku
till ordförande
för Chalmers Bastukommitté 16/17
Valberedningen genom Josefin Nederman
2016-05-18
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NOMINERING
20XX-XX-XX
VALBEREDNINGEN

Ordförande CFFC
Nominering
O图ꄠciell nomineringstext

Ebba Elliasson, v13, verkar ha en bra förståelse för CFFC:s uppdrag och studentnyttan det tillför. Hon
har en sund inställning till ledarskapet och verkar kunna hantera kon iker på ett bra sätt. Hon har
med tidigare erfarenhet inom kommittén visat ett intresse för uppdraget som kommittéen innebär.
Hon ger ett intryck av att ha bra koll betydelsen av ordförandeskapet i kommittén och vi tror att hon
kommer att sköta det bra.
Valberedningen genom Jose n Nederman
2016-04-29

1 av 1

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Kassör CFFC 16/17
Nominering
Officiell nomineringstext
Axel Andersson, E14, framstår som en noggrann person med höga kvalitetskrav på sitt egna arbete. Han
har en sund inställning till vad uppdraget som kassör i CFFC innebär och en stark vilja att lära sig mer
om ekonomiarbete. Axel uttryckte en förhoppning om att både upprätthålla och utveckla det
kassörsarbete som tidigare gjorts i CFFC. Utöver god förståelse för uppdraget uttryckte han en genuin
vilja att utföra det på bästa sätt.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Axel Andersson till kassör för
CFFC 16/17.
Valberedningen genom Josefin Nederman
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

O rdföra nde P U
N om inering
Officiell nomineringstext
Matilda Kristiansson, h 14, är en person med ett driv och en stor motivation till att genomför uppdraget
som ordförande på ett bra sätt. Hon uppfattas som eftertänksam och ansvarstagande. Hon ger intrycket
av att hon förstår innebörden av vad ordförandeskapet i kommittéen innebär.

Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Matilda Kristiansson till
ordförande för PU 16/17

Valberedningen genom Amanda Axman
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Ka ssörP U
N om inering
Officiell nomineringstext
Emil Lilieblad, k 14, uppfattas som en lugn person som är tydlig i sin kommunikation Påverkas
inte av grupptryck och vågar fatta beslut. Har god förståelse för vad det ekonomiska ansvaret
innebär. Hans erfarenhet som kassör från K6 ger honom god insikt i uppdraget.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Emil Lilieblad till
kassör för PU 16/17

Valberedningen genom Amanda Axman
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
20XX-XX-XX
VALBEREDNINGEN

Ordförande JämK
Nominering
O›ciell nomineringstext

Ellen Scott, Kfkb 13, verkar ha en sund inställning till ledarskapet och verkar kunna hantera kon iker
på ett bra sätt. Hon en god inställning till uppdraget och ett brinnande intresse för arbetsområdet som
kommittén innefattar. Hon ger ett intryck av att hon förstår innebörden av vad ordförandeskapet i
kommittén innebär.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Ellen Scott till ordförande
för JämK 16/17
Valberedningen genom Lucas Jansson
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2016-04-29
VALBEREDNINGEN

Ordförande SVEA
Nominering
Officiell nomineringstext

Pontus Andrén, td13, verkar vara en ödmjuk person som gillar att ta sig an en ledarroll. Han har bra
insikt i SVEAs verksamhet och har en vilja att utveckla kommittén mot det bättre. Han har en sund syn
på hur man ska hantera olika arrangemang och vill att de skall finnas tillgängliga för alla Chalmers
studentkårs medlemmar. Han reflekterar bra på både frågor angående representation och ekonomi och
vi anser att han kommer klara detta uppdraget som ordförande galant.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Pontus Andrén, td13, till
ordförande för SVEA skivgarde 16/17.
Valberedningen via Jessica Jakobsson
2016-05-05

1 av 1

NOMINERING
20XX-XX-XX
VALBEREDNINGEN

Kassör Svea Skivgarde
Nominering
O億ciell nomineringstext

Max Edman, I 14, har en god insikt i vad uppdraget som kassör innebär samt visar ett intresse för
detta updrag. Med tidigare erfarenheter från engagemang på sektionen har han en förståelse för vad
som krävs av ett kommittéengagemang. Med både intresse och insikt i uppdraget kommer Max utföra
uppdraget väl.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Max Edman till kassör för
Svea Skivgarde 16/17
Valberedningen genom Lucas Jansson
2016-05-18

1 av 1

NOMINERING
2015-05-09
VALBEREDNINGEN

Ordförande GUD 16/17
Nominering
Officiell nomineringstext

Henrik Hugo, H10, har genom sitt tidigare engagemang i GUD bra koll på vad verksamheten innebär och
vad som förväntas skötas av kommittén. Han har bra visioner för vad han som ordförande vill
åstadkomma inom såväl uppdatering av system som i deras rekryterings process. Han kommer med sin
erfarenhet inom GUD kunna delegera ut ansvar såväl som lära upp de nya som kan tillkomma till
kommitten.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen mycket trygga i att nominera Henrik Hugo till
ordförande för GUD 16/17.
Valberedningen genom Jessica Jakobsson
2016-05-11

1 av 1


Yttrande
2016-02-22
Styrelsen

Yttrande ang. Motion 2. Valberedning på H‐sektionen
Bakgrund
Styret anser att gruppen har arbetat igenom detta mycket väl genom att ta input från hur
andra sektioner gör, genom kommunikation med föreningsaktiva samt genom kontinuerliga
möten och diskussioner inom gruppen. För att alla sektionens medlemmar skulle få en chans
att förmedla sin åsikt hölls som sagt en workshop vilket styret anser som en viktig del i detta
arbete. De har därmet tagit hänsyn till vad alla parter önskar (styrelsen, föreningsaktiva,
sökande och även övriga medlemmar) och kommit fram till ett förslag som styrelsen anser är
mycket välformulerat och genomarbetat.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar styrelsen
att

bifalla motionen i sin helhet

Styrelsen genom Claudia Ardelean, Ordförande 15/16

NOMINERING
2016-05-18
VALBEREDNINGEN

Kassör LoB
Nominering
O⤀ꀈciell nomineringstext
Simon Bastås, z14, har tidigare engagerat sig i LoB och har en bra förståelse för kommitténs
verksamhet. Han har tidigare engagerat sig i sektionens sexmästeri och ck där upp ögonen och
intresse för ekonomi. Han är även väl införstådd med vad som kan komma att innefattas i kommitténs
ekonomi.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen mycket trygga i att nominera Simon Bastås till
kassör för LoB 16/17.
Valberedningen genom Philip Frick
2016-05-18

1 av 1

