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Kallelse kårstyrelsemöte 5 
Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. 

Plats: Alf Åkerman  

Tid: 8 november 2016 klockan 9:00 – 12:00 

Föredragningslista 

Inledande formalia 
1. Mötets öppnande 

2. Preliminärer 

a. Mötets behörighet 

b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: Navid Haddad 

c. Godkännande av föredragningslistan 

d. Adjungeringar 

3. Uppföljning av beslut 

Rapporter 
4. Ekonomiska rapporter (resultaträkning september)  

5. Enhetsrapporter (föreligger ej) 

6. Statusrapport verksamhetsplan 16/17 

7. Reserapporter (STORK i Linköping, ARG i Linköping, RUBIK i Stockholm, KORK, UKÄ 
Rättssäkerhetskonferens 2016 ) 

8. Övriga rapporter (föreligger ej) 

Organisation 
9. Beslutsunderlag: 

a.  Ändra budgeten för Kårens dag 

b. Uppdatera e-postsignatur 

c. Förslag om uttag ur Gasquefonden  

10. Val av representation 

a. Arbetsgrupp i ta fram en målbild för internationalisering 16/17 

i. Ledamöter utan inbördes ordning: Emma Mustala, i16 

Rosa Anali Guzman Molina 
v15,  

Julian Bethke v16 

b. Arbetsgrupp för verksamhetsplans punkt k) 16/17 

i. Ledamöter utan inbördes ordning: Pia Westerbergh,  it16 



KALLELSE 

2016-11-03 

VO 

 

 

 2 av 3   

 Linda Wäppling, at13 

c. Arbetsgrupp för analys av kårens IT-behov 
i. Ledamöter utan inbördes ordning: Rikard Hjort, it14 

d. CFFC 16/17 
i. Ledamöter utan inbördes ordning: John Magnusson, z15 

11. Avsägelser 

a. Chalmersspexet Vera 16/17 

i. Ledamöter utan inbördes ordning: Peder Wiborg, sjö12 

Raha Dadgar, it14 

Politik 
12. FuM 

13. Nationell politik 

a. Remissanmodanden (föreligger ej) 

b. Remissvar (föreligger ej) 

14. SFS 

15. GFS 

Samarbeten 
16. Reftec 

a. Verksamhetsberättelse RefTeC 1516 

b. Årsredovisning RefTeC 1516 

c. Stadga RefTeC 2016-04-12 med ändringar 

Fastställande av Per Capsulam 
17. Fastställande av Per Capsulam: Avge Rapport till fullmäktigemöte 2 (2016-10-05) 

18. Fastställande av Per Capsulam: Uttag ur Investeringsfond lob (2016-10-14) 

19. Fastställande av Per Capsulam: Chalmerskollen som Tofsenutskott (2016-10-14) 

Avslutande formalia 
20. Meddelanden 

a. Kommande födelsedagar 

i. 11/11: Hanna Siggelkow, HA 11/12, 28 år HA 

ii. 13/11: William Chalmers, 268 år KO 

iii. 14/11: Emil och Emilia VO 

iv. 1/12: Osquar VO 

v. 7/12: Nils Bernhard Jonsson, hedersledamot, 89 år KO 

vi. 7/12: Madeleine Czarnecki, vSO 15/16. 26 år vSO 

b. Övriga 
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21. Föregående mötesprotokoll  

22. Övriga frågor 

23. Nästa möte KS06 den 6 december klockan 09:00 

24. Månadens viktigaste händelser 

25. Rykten, skvaller och dementier 

26. Mötets avslutande 

 

På uppdrag av styrelsens ordförande, 

 

Hanna Nilsson 
Vice kårordförande 



År När § Ärende Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Behandlat

13/14 KS10 de satsningar som Chalmers Studentkår ska göras fastställs enligt bilaga 1 i rapporten och innefattar att 1) ta

fram tydligt syfte och budskap med företagsgruppen, 2) omarbeta avsnittet på hemsidan, 3) ta fram utökat

presentationsmaterial rörande ABChSFG samt 4) tydlig framställning av medlemsservice i ersättningen av Den

Lilla gröna.

KO Pågår

13/14 KS14 §472 en utredning för att ta fram åtgärder för att placera ut funktionerna som presenteras i bilaga 1 i kårhuset

genomförs innan utgången av 2014.

SO Pågår

13/14 KS14 §472 en Handlingsplan för Kårhuset fastställs av Kårstyrelsen innan utgången av 2014. SO Avklarat

13/14 KS14 §479 CHARMs Handlingsplan antagen 10/11 ersätts av förtydligade instruktioner eller en övergripande strategi. AO vAO KS14 14/15 Pågår

14/15 KS01 §542 bordlägga ansökan om kårföreningsstatus från Gothenburg Debate Society at Chalmers Student Union SO struken

14/15 KS02 inrätta en arbetsgrupp på 3 personer för att se över kårkommittéernas instruktioner och lägga förslag på nya

instruktioner senast till Kårstyrelsemöte 10.

KS10 14/15 Avklarat

14/15 KS04 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.

Avklarat

14/15 KS05 bevilja ett uttag på maximalt 315 777 kr från Follinfonden Avklarat

14/15 KS07 fastställa riktlinjerna för äskning för att underlätta arrangemang på campus Lindholmen enligt bilaga med

inkomna yrkanden.

Avklarat

14/15 KS07 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.

KS12 14/15 Avklarat

14/15 KS07 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.

VO struken

14/15 KS07 fastställa bifogad Samordningsplan för likabehandling 2014/2015 med föreslagna ändringar. Avklarat

14/15 KS08 anta Avancez Makerspace – Chalmers Studentkårs Makerspaceförening som kårförening inom Chalmers

Studentkår.

Avklarat

14/15 KS08 ålägga CIK att lägga förlag på att starta en kårförening som fungerar med medlemskap i Svenska Akademiska

Idrottsförbundet innan verksamhetsårets slut.

Avklarat

14/15 KS08 göra avstick från budget med 950 kronor för att lägga på rollups till FuM Avklarat

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. VO avklarat

14/15 KS08 beviljaa en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 9400 kr för Sektionens vecka. Avklarat

14/15 KS09 787 att beviljar en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 15 000 kr för I-Academy. Avklarat

14/15 KS09 788 beviljar en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om 9 000 kr för Kommittédagen. Avklarat

14/15 KS10 godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap. Avklarat



14/15 KS10 godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Chalmers Studentkårs The Zeitgeist Movement. Avklarat

14/15 KS10 avslå äskningen för kontantfria basen. avklarad

14/15 KS10 bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 5000 kr för samarbetsdag för

sektionens aktiva.

Avklarat

14/15 KS11 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.

VO Avklarat

14/15 KS11 att godkänna att ett uttag ur Gasquefonden på upp till 15 600 kr görs för återinvestering i Gasquen i form av 2

nya värmeskåp.

Avklarat

14/15 KS11 att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för RANG. avklarat

14/15 KS11 att stadgan för Chalmers Kristna Grupp måste förändras i enighet med Chalmers Studentkårs styrdokument

innan verksamhetsårets slut för att få fortsätta vara en kårförening.

SO avklarat

14/15 KS12 att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 23 400 kr för Sektionsaktivas dag. Avklarat

14/15 KS12 att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 9750 kr för iGEM. VO Struken

14/15 KS12 att instifta en tillfällig kommitté vid namn Kårhuskommittén med uppdrag att värna om Chalmers kårhus och

åligganden enligt bilaga.

Avklarat

14/15 KS12 att godkänna ett uttag på 91095 SEK görs från gasquefonden för att finansiera inköp av högtalare och

delningsfilter enligt ovan.

Avklarat

14/15 KS12 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.

VO Avklarat

14/15 KS13 att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 25 000 kr för Välkomstkalas. VO avklarat

14/15 KS13 att avslå teknologsektionsäskning försammanhållningsdag för sektionsaktiva. Avklarat

14/15 KS13 att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 4298 kr för Övningssektionsmöte. VO avklarat

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.

Tillsättas KS04 VO Pågår

14/15 KS14 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.

Struken

14/15 KS14 bifalla samordningsplanen for en sund alkoholkultur i sin helhet. Avklarat

14/15 KS14 bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 7 000 kr för projektet World Values Initiative

(ligger på 6612,07)

VO avklarat

14/15 KS14 bevilja teknologsektionsäskning för K-sektionens 150- årsjubileum från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om

maximalt 7 000 kr för projektet.

I samband med utvärdering

krävs ett tydliggörande

VO avklarat

14/15 KS14 bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,07) om maximalt 12588 kr för transport. Avklarat

15/16 KS01 11 Kårföreningsstatus
att ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kommitté återremitteras.

VO avklarat



15/16 KS04 67 Uttag ur spexfonden bevilja ett uttag från Spexfonden om maximalt 29 000 SEK för upprustning och inköp till spexens

lokal Kvarteret enligt bilaga.

VO 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.

grupp beslutad om på ks14

14/15

VO Avklarat

15/16 KS04 70 Verksamhetsberättelse att återremittera verksamhetsberättelserna från CBK 14/15 och LoB 14/15 godkända KS05 VO Avklarat

15/16 KS05 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.

VO 15/16 avklarat

15/16 KS05 149 Uttag ur spexfonden

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

VO 15/16 pågår

15/16 KS05 150 Teknologsektionsäskning
återremittera teknologsektionsäskning M-sektionen ”Sammanhållningsdag”.

VO struken

15/16 KS05 151 Kårföreningsstatus

anta REACT som kårförening.

VO avklarat

15/16 KS05 152 Disposition av kyrkan kårstyrelsen låter Chalmers Sångkör disponera Kyrkan den första november 14:00 till den första november

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.

Arrangemang utfört VO Avklarat

15/16 KS06 186 Teknologsektionsäskning att bevilja en äskning från konto ’planerade projekt’ (6612,09) om maximalt 10 500 kr för Sektionsaktivas dag. M-sektionen, ersätter

KS05§150

VO Våren 2016 avklarat

15/16 KS06 187 Inrätta arbetsgrupp att skapa en arbetsgrupp på upp till 5 personer, varav en person från kårledningen med uppdrag att formulera

åsikter om vad kåren tycker om entreprenörskap.

att arbetsgruppen rapporterar till kårstyrelsen och ska framkomma med förslag på åsikter till kårstyrelsen så

att det kan beslutas om senast på kårstyrelsemöte 8.

att anse beslutet omedelbart justerat.

KO avklarat

15/16 KS08 268 Fastställa instruktioner att Kårstyrelsen fastställer Instruktioner för studentrepresentanter i Anställningskommittén med ovan

föreslagna ändringar.

att Kårstyrelsen fastställer Instruktioner för Institutionsrådsrepresentanter med ovan föreslagna ändringar.

att Kårstyrelsen fastställer Instruktioner för Utbildningsområdesrepresentanter med ovan föreslagna

ändringar.

KO avklarat

15/16 KS08 292 Revisions PM att ålägga VO att lyfta brister med berörda kommittéer samt lägga PM:et till handlingarna. VO avklarat

15/16 KS09 Teknologsektionsäskning

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

VO avklarat

15/16 KS10 345 Teknologsektionsäskning att avslå teknologsektionsäskning angående jubileum från F-sektionen. VO avklarat

15/16 KS10 346 Teknologsektionsäskning bevilja en äskning från ”planerade projekt” belastande 10 000 kr på (6612, 07) och 20 000 kr från

(6612, 09) för Lindholmsfestivalen.

VO avklarat

15/16 KS10 347 Uttag ur spexfonden bevilja ett uttag ur spexfonden på max 2800 kr för inköp av byggdammsugare och en sticksåg till

Chalmersspexet Bob och Vera.

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 att kårstyrelsen beviljar ett uttag ur Gasquefonden om maximalt 16 000 kronor inklusive moms och frakt för

inköp av ismaskin.

VO pågår

15/16 KS10 358 Per Capsulam att belasta resultatenhet 19 (G.U.D) med upp till 253 tkr exkl. moms och frakt avseende kostnader kopplade till

dataräddning efter strömavbrott 2015-11-13. att när

försäkringsärendena är avslutade lyfta beslutet för fastställande till fullmäktige.

VO avklarat



15/16 KS11 380 Kårföreningsstatus att frånta Tarantella sin status som kårförening.

att ta bort deras konto på kårens serverar (t.ex mail och hemsida).

VO Avklarat

15/16 KS11 381 Kårföreningsstatus
att bordlägga ansökan om kårföreningsstatus för MOTUS. VO Avklarat

15/16 KS11 382 Kårföreningsstatus att godkänna ansökan om kårföreningsstatus för Tekniskt Basårs Kårförening.
VO Avklarat

15/16 KS11 385 Teknologprojekt
att bevilja en äskning för teknologprojekt från konto ”Teknologprojekt” (6611, 07) om 7 000 kronor för

Sminkdansen.

VO Avklarat

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 avklarat

15/16 KS12 420 Kårföreningsstatus att bevilja MOTUS kårföreningsstatus. VO Avklarat

15/16 KS12 421 Kårföreningsstatus att återremittera ansökan om kårföreningsstatus från CULT. VO struken

15/16 KS12 422 Budgetfrånsteg att bevilja överskridande av CFFCs budgetpost "inköp av inventarier" om maximalt 36 000 kronor. VO avklarat

15/16 KS12 423 Teknologsektionsäskning att bevilja en äskning från ’planerade projekt’ belastande 15 000 kronor från (6612,09) för Välkomstfest. VO pågår

15/16 KS13 457 Uttag ur Kollekten att bevilja ett uttag från fonden Kollekten om maximalt 70 tkr inklusive mons för inköp av backuplösning. VO pågår

15/16 KS13 458 Uttag ur Cortegèfonden
att Chalmers Cortegè Committé beviljas tillstånd att nyttja medel ur Cortegèfonden för att införskaffa nya

hyllor samt tillbehör till förråd för en summa av maximalt 20 kkr.
VO pågår

15/16 KS13 459 Revidera budget Svea
att Svea Skivgarde får revidera sin budget genom att flytta 5000 kr från konto (4412) till konto (4350) samt

5000 kr från ((5412) till konto (5520)
VO avklarat

15/16 KS13 460 Uttag ur CFFCs exp.fond
att bevilja ett uttag ur CFFCs Exponeringsfond om maximalt 38 210 kronor inklusive moms och frakt för inköp

av bandmaskin.
VO pågår

15/16 KS13 460 Uttag ur CFFCs exp.fond
att bevilja ett uttag ur CFFCs Exponeringsfond om maximalt 9450 kronor inklusive moms och frakt för inköp av

magnetband.
VO pågår

15/16 KS13 460 Uttag ur CFFCs exp.fond att CFFC åläggs att, innan dessa uttag och inköp görs, konsultera G.U.D om vald lösning. VO pågår

15/16 KS13 464 Teknologsektionsäskning
att bevilja en äskning från konto 'planerade projekt' (6612, 09) upp till en summa om maximalt 12 638,5 kr för

inkast (mottagningens fotbollsturnering).

anmärkning finns i

protokollet
VO pågår

15/16 KS14 513 Kårföreningsstatus
att frånta Chalmers Management Consulting Club sin status som kårförening.

att ta bort deras konto på kårens serverar (t.ex mail och hemsida) om sådana finns.

VO
Avklarat

15/16 KS14 517 Uttag ur Spexfonden
att bevilja ett uttag ur Spexfonden på max 160 000 kronor till inköp av ljudutrustning till Chalmersspexen Bob

och Vera enligt bliaga.

VO
pågår

15/16 KS14 518 Utökning av repsbudget
att utöka posten på konto 6071 med 3000 kronor i budget finansierat av extraintäkter som Veragycklarna

dragit in.

VO
Avklarat

15/16 KS14 519 Inköp av nya inventarier
bevilja inköp på blandande inventarier enligt bilaga till max 25 000 kronor. Detta efter att fulla avsättningar

gjorts.

VO
Avklarat

15/16 KS14 520 Placering i organisationen
hela aktieinnehavet i aktiebolaget Ölbruket (556029-7854), 1000 aktier, överlåts vederlagsfritt från Chalmers

Studentkår (857200-2577) till aktiebolaget Chalmers Studentkårs företagsgrupp (556187-2895).

VO
Avklarat



15/16 KS14 522
Riktlinjer för

teknologäskningar

att anta utkast på riktlinjer för teknologäskningar enligt bilaga

att kårstyrelsen åläggs att uppdatera mall för äskningarna, utfallsrapport samt ta fram en mall för utvärdering

innan riktlinjerna fastställs

att kårstyrelsen fastställer riktlinjerna efter förankring i kårledningsutskottet senast kårstyrelsemöte 4 16/17

att kårstyrelsen ansvarar för att kommunikationsmaterial tas fram för nylansering av riktlinjerna som sedan

ska användas inför utdelningstillfällena

att kårstyrelsen under året utvärderar det nya formatet och utifrån resultatet rekommenderar lämpliga

justeringar i upplägg inför verksamhetsåret 17/18

AO

pågår

15/16 KS14 524

Inrättandet av

förvaltningsråd

EKAB/emkab-kåren

att HA och VO tar med sig kårstyrelsens tankar till styrelserna för EKAB och EmKAB om att kårstyrelsens och

VD:s roll i sammanhanget behöver tydliggöras innan fastställande. Detta i linje med ansvar för bolagens

förvaltande ansvar.

VO

Avklarat

15/16 KS14 552

Per Capsulam att Kårhuskommittén fortsätter att vara en tillfällig kommitté under verksamhetsåret 16/17.

att Kårhuskommittén utvärderas under året och kårstyrelsen ska till senast fullmäktigesammanträde sju lyfta

proposition om att göra kommittén permanent, om detta är rekommendationen från utvärderingen. Om så ej

är fallet ska kommitténs arbete upphöra i och med verksamhetsårets slut.

VO HA

pågår

16/17 KS01
10

Kårföreningsstatus att upta CE som kårförening inom Chalmers Studentkår med förbehåll

att CE skaffar ett organisationsnummer

VO
pågår

16/17 KS02 38 SKAPA ARBETSGRUPP

FÖR KÅRENS STRATEGI

Att skapa en arbetsgrupp på upp till 6 personer med uppdrag att arbeta fram förslag på strategi för Kåren som

helhet.

att arbetsgruppen rapporterar löpande till Kårstyrelsen och ska framkomma med förslag på strategi till

Kårstyrelsen så att de kan beslutas om senast på kårstyrelsemöte 12 16/17 för att kunna lyftas till

fullmäktigemöte 8 16/17.

att KO och UO får i uppdrag att tillsätta arbetsgruppen

KO pågår

16/17 KS02 39 UTTAG UR ELMBERGS

FOND

att bevilja ett uttag ur Elmbergs fond om maximalt 100 000 SEK för invigning av Kårhus på landet VO pågår

16/17 KS03 66 BU: EXPRESSEN Att återremittera beslutsunderlaget så det lyfts på KS04

att nytt förslag kommer tillbaka KS04

Finns i

protokollsanmärkning

VO HA/vSO KS04 16/17 Pågår

16/17 KS04 114 BU: SKAPA

ARBETSGRUPP FÖR ATT

UTREDA

MEDLEMSKAPET I SFS

Att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda medlemskapet i SFS samt senast till kårstyrelsemöte 12

(2016/2017) samt att lämna rekommendationer på hur kåren bör arbeta vidare i frågan

att Utbildningsenhetens ordförande och Sociala enhetens ordförande får i uppdrag att tillsätta 5-7 personer in

i arbetsgruppen

UO SO Pågår

16/17 KS04 115

BU: RIKTLINJER FÖR

TEKNOLOGÄSKNINGAR

Att anta Beslutsunderlag: Riktlinjer för teknolog-äskningar enligt bilaga att kårstyrelsen ansvarar för

att kommunikationsmaterial tas fram för nylansering av riktlinjerna som sedan skall användas inför

utdelningstillfällena  

att kårstyrelsen under året 16/17 utvärderar det nya formatet och utifrån resultatet rekommenderar lämpliga

justeringar i upplägg av teknologäskningar inför verksamhetsåret 17/18

AO Pågår

16/17 KS04 116 BU: Fastställande av

verksamhetsBerättelser

från 15/16

Att återremittera verksamhetsberättelsen FestU 15/16 att återremittera verksamhetsberättelsen

Mottagningskommittén 15/16

VO Pågår

16/17 KS04 124 BU: ARBETSGRUPP FÖR

KÅRENS IT-

BEHOVSANALYS 

Att en arbetsgrupp bestående av Jacob Jonsson, Johan Andersson, Henrik Hugo och Valon Huskaj tillsätts för

att utreda kårens IT-behov att avrapportering sker löpande till KO och HA från arbetsgruppen för kårens IT-

behovsanalys

KO HA Pågår



År När § Beslut Kommentar Ägare Ansvarig Deadline Status
06/07 FuM 5 185 FuM-ledamöter på ett lätttillgängligt sätt ges tillgång till FuM-relaterande dokuemnt, såväl arkiverade som aktuella. FuM Talman pågår

08/09 FuM 5 117

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

   k  b  l  h f l   h l  d kå   

Om GSF AB KS SO/VD Pågår

09/10 FuM 4 121 ChS kvarstår som medlem i GFS, men aktivt arbetar för en förändring av GFS organisation. KS SO pågår
09/10 FuM 4 121 Kårstyrelsen får i uppgift att bevaka förändringsarbetet och återkomma om förändringar sker. KS SO pågår

12/13 FuM7 §198
att möjligheten undersöks till att slå samman medlems- och funktionärsregistret till ett  gemensamt register till 
FuM 1.

KS VO pågår

13/14 FuM6 §150 tillsätta en arbetsgrupp på 5-10 personer med ansvar att ta fram förslag på strategi för kåren som helhet KS KO Pågår

14/15 FuM1 §25
Företagsgruppen får i uppdrag att genomföra projektet Servicebutik i Emils kårhus enligt beskrivningen i 
bakgrunden.

FuM Avklarat

14/15 FuM1 §45
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.

FuM FuM5 Avklarat

14/15 FuM3 §95
projektet gällande utveckling av Härrydaområdet fortsätter enligt ovanstående beskrivning.
att upp till 10 000 000 kronor avsätts från byggnadsfonden för att genomförande av projektet.

FuM VO avklarat

14/15 FuM3 §95

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

14/15 FuM3 §95
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.

KS avklarat

14/15 FuM3 §96

bilda en temporär referensgrupp till Valberedningen inför och under rekryteringsprocessen av Kårledningen 15/16. 
välja in upp till 5 tidigare kårledningsledamöter till  referensgrupen under fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret  
14/15

FuM avklarat

14/15 FuM4 fastställa tillägg och ändringar i stadga och reglemente enligt Bilaga 1. (Tofsen) FuM avklarat

14/15 FuM4 125 ålägga Kårstyrelsen att med hjälp av arbetsgruppen ta fram nya instruktioner till Kårtidningen Tofsen.
KS VO Pågår

14/15 FuM4 126
ålägga Kårstyrelsen att se över Kårledningens arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en hållbar 
arbetsbelastning tillsammans med staben. Om arbetet rapporteras löpande till fullmäktige i Kårstyrelsens rapporter 
tills dess att en hållbar arbetsbelastning har uppnåtts.

ålägga kårstyrelsen att se över kårledningens 
arbetsuppgifter och prioriteringar för att skapa en 
hållbar arbetsbelastning tillsammans med staben. 

      

KS KO Pågår

14/15 FuM4 126 ålägga arbetsgruppen för strategi för kåren som helhet att rapportera till Fullmäktige möten nummer 6 och 2 till 
dess att arbetet är avslutat.

FuM Talman Pågår

14/15 FuM5 141
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.

avklarat

14/15 FuM5 141
göra aktieägartillskott till Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB om maximalt 18 miljoner
kronor för projektet Kårhus på Landet.

VO avklarat

14/15 FuM5 143
fastställa ändringar i stadga enligt Förslag till beslut. (Tofsens inval)

avklarat

14/15 FuM5 155
arbetsgruppen åläggs att inkomma med förslag på strategi för kårens verksamhet inom
engagemang och personlig utveckling senast till fullmäktigemöte 7.

avklarat

14/15 FuM5 157
arbetsgruppen för anpassning av likabehandlingspolicy kommer med förslag på ny
likabehandlingspolicy senast fullmäktigemöte 7

avklarat

14/15 FuM5 158 medlemskapet i Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) utreds av kårstyrelsen under verksamhetsåret 15/16 KS SO 15/16 pågår

14/15 FuM5 159 Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram fastställs i sin helhet enligt bilaga. FuM avklarat

14/15 FuM6 188

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

14/15 FuM7 kårstyrelsen skall åläggas att ta upp en proposition om utredning om kårledning skild från kårstyrelsen vid  FuM1 2020/2021. KS
KO 2020/2021 pågår



14/15 FuM8

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

KS SO pågår

14/15 FuM8
ålägga kårstyrelsen att ta fram riktlinjer och tydliga kommunikationsvägar i samarbetet mellan
Emilias Kårhus AB och Chalmers Studentkår

KS VO pågår

15/16 FuM1 33
att lägga till kårföreningen RANG paragraf 17:1
att ålägga kårstyrelsen att uppdatera reglementet med organisationsnummer för RANG

KS VO pågår

15/16 FuM1 38

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. 

FuM avklarat

15/16 FuM2 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

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 

KS avklarat

15/16 FuM3 85 att lägga till kårföreningen REACT under paragraf 17:1 reglementet KS VO avklarat

15/16 FuM3 86 att lägga till Pyrotfonden i reglementet enligt förslag samt lägga till Pyrotfonden i lista under 18:2. KS VO avklarat 

15/16 FuM3 89

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

15/16 FuM3 89 att inval av referensgruppen hänskjuts till kårstyrelsen som tillsätter den så snart de kan. KS VO pågår

15/16 FuM3 90 att Kårledningen fortsätter att bygga fram en platform där studentinitiativ koordineras KS UO avklarat

15/16 FuM4 121 att lägga till "När suppleant inträtt i frånträdandes plats tillsätts ny suppleant på samma sätt som i 7:17." i stadgans 
7:18 

stadgan, första läsning KS VO avklarat

15/16 FuM5 138 att lägga till "När suppleant inträtt i frånträdandes plats tillsätts ny suppleant på samma sätt som i 7:17." i stadgans 
7:18 

stadgan, andra läsning KS VO avklarat

15/16 FuM6 166 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. 

stadgan, första läsning KS VO avklarat

15/16 FuM7 202 att ändra "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra ledamöter varav en från kårstyrelsen, 
(…)" till "Cortègens granskningsnämnd består av kårens inspektor samt fyra till fem övriga ledamöter varav en från 

stadgan, andra läsning KS VO avklarat

15/16 FuM7 203 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 avklarat

15/16 FuM7 204 fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp om maximalt 6 personer som har till uppgift att se över transport, 
tillgänglighet och användande av Härryda. Arbetsgruppen åläggs presentera förslag på lösningar senast 

FuM Talman avklarat



15/16 FuM8 230 att till de två kårbilarna köpa in alkolås till en kostnad om maximalt 3500 kr inklusive moms förutsatt att de som 
tillhandahåller oss med bil tillåter det. 
att utreda förusättningarna för en bred implementation av alkolås inom kåren, för att därefter återkomma till FuM 3 
med genomförbarhetsanalys och förslag på fortsatt handling i frågan. 
att göra riktlinjer för användandet av alkolås i kårbilarna.
att lägga in kostnader presenterade i motionen till fastställande av verksamhetsåret 16/17:s slutgiltiga budget. 

KS pågår

15/16 FuM8 231 att införa åsikter i Chalmers studentkårs åsiktsprogram enligt motion med ändringar enligt kårstyrelsens 
motionssvar och ändringsyrkande

KS pågår

15/16 FuM8 241 att i stadga och reglemente göra ändringar enligt proposition 22 och ändringsyrkande från David Ådvall stadgan, första läsning KS pågår

16/17 FuM1 34 att i stadga göra ändringar enligt proposition 1 (andra läsning prop 22 15/16) stadgan, andra läsning KS Pågår

16/17 FuM1 35 Att i reglementet lägga till följande kårföreningar: Tekninskt basårs kårförening, MOTUS, Chalmers 
Entreprenörskapsförening, samt ta bort följande: Tarantella, association of bangladesh students, Chalmers student 

reglementet KS pågår

16/17 FuM1 40 Att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att identifiera vilka medlemsgrupper som känner sig exkluderade och 
varför samt senast till fullmäktigesammanträde 6 16/17 lämna rekomendationer om hur kåren bör arbeta vidare 

FuM Talman pågår

16/17 FuM1 41 Att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att senast till fullmäktige 8 16/17 ta fram ett ställningstagande över vad 
målbilden för internationaliseringen ska vara och vilka konsekvenser det skulle innebära.

FuM Talman pågår

16/17 FuM2 §69 Att talmannapresidiet tillsammans med KS utvärderar (motion 3 talm. Anm.) och ger rekomendationer till FuM8 om 
eventuell fortsättning.

KS/Talman Talman Pågår

16/17 FuM2 §70 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda nuvarande valsystem samt andra valsystem som kan 
implemeteras i fullmäktigevalet. 
Att fullmäktige beslutar om 3-5 personer personer att väljas in i arbetsgruppen
Att arbetsgruppen åläggs att inkomma med rekomendationer för framtida arbete senast till FuM7 (16/17)

FuM Talman pågår



 Chalmers Studentkår  Sida:  1(2)

 857200-2577  Balansrapport  Utskrivet:  16-10-25

 Preliminär  12:50
 Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30  Senaste vernr:  F160075
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 16-09-01 - 16-09-30

 Ing balans  Ing saldo  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar 1

 1930  Bankkonto  7 265 503,10  8 433 712,12  -202 367,63  8 231 344,49
 1933  Webbetalning kåravgift  0,00  13 220,00  -9 430,00  3 790,00
 1943  Notariatkonto 5766 10 166 13  598 013,34  1 307 654,10  204 662,00  1 512 316,10
 1945  Kårhus på landet 5001-11 667 54  7 002,15  7 002,15  -7 002,15  0,00
 1946  Placeringskonto Resurs bank 9281 0822972  702 205,48  0,00  0,00  0,00
 1520  Kundfordringar, kommittéer  334 192,00  0,00  0,00  0,00
 1510  Kundfordringar, externa  514 870,00  49 154,00  660 632,00  709 786,00
 1560  Kundfordringar, företagsgruppen  555 790,00  -34 515,00  34 515,00  0,00
 1790  Övriga förutbet kostnader o uppl intäkter  38 584,00  313 263,34  41 076,83  354 340,17
 1610  Kortfristig fordran hos anställda o arvoderade  664,00  259,00  285,00  544,00
 1620  Kortfristig fordran hos kommittéer  720 661,16  721 282,16  24 859,00  746 141,16
 1630  Skattekonto  0,00  41 058,00  -1 019,00  40 039,00
 1660  Kortfristig fordran hos företagsgruppen  534 820,00  829 148,00  -294 328,00  534 820,00
 1680  Övriga kortfristiga fordringar  30 097,00  179 609,00  37 805,00  217 414,00
 1681  Utlägg som skall faktureras  190,00  8 877,25  143 493,74  152 370,99
 S:a Omsättningstillgångar 1  11 302 592,23  11 869 724,12  633 181,79  12 502 905,91

 Anläggningstillgångar
 1311  Aktier i Företagsgruppen  3 667 162,89  3 667 162,89  0,00  3 667 162,89
 1350  Aktier i andra företag  819,00  819,00  0,00  819,00
 1360  Derivat långfri värdepappersinneh  17 925 470,00  17 259 102,00  -88 289,00  17 170 813,00
 1220  Inventarier  835 336,00  835 336,00  0,00  835 336,00
 1229  Ack avskrivning inventarier  -835 336,00  -835 336,00  0,00  -835 336,00
 S:a Anläggningstillgångar  21 593 451,89  20 927 083,89  -88 289,00  20 838 794,89

 S:A TILLGÅNGAR  32 896 044,12  32 796 808,01  544 892,79  33 341 700,80

 SKULDER OCH EGET KAPITAL
 Skulder

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder, externa  -260 397,66  -583 337,80  202 953,80  -380 384,00
 2460  Leverantörsskulder, företagsgruppen  -210 330,00  -111 022,00  -29 396,00  -140 418,00
 2510  Skatteskuld  81 455,00  97 624,00  11 264,00  108 888,00
 2920  Upplupna semlöner  -549 772,83  -505 512,13  46 398,52  -459 113,61
 2940  Upplupna sociala avgifter  -172 738,62  -158 831,91  14 578,41  -144 253,50
 2943  Upplupen särskild löneskatt  -103 636,00  -111 436,00  0,00  -111 436,00
 2990  Övr upplupna kostn, förutbet intäkter  -1 712 429,00  -1 613 810,81  11 407,45  -1 602 403,36
 2401  Sekt.avg CH28, Affärsutveckl.& Entrep.  0,00  -3 680,00  -1 600,00  -5 280,00
 2402  Sekt.avg 19, Informationsteknik  0,00  -17 400,00  -7 240,00  -24 640,00
 2403  Sekt.avg 22,24,25,27  H-Ingenjörsteknologerna  -40,00  -29 000,00  -15 320,00  -44 320,00
 2404  Sekt.avg F01, Fysikteknologerna  -40,00  -24 680,00  -12 320,00  -37 000,00
 2405  Sekt.avg M02, Maskinteknologerna  -240,00  -31 760,00  -17 840,00  -49 600,00
 2407  Sekt.avg E04, Elektroteknologerna  0,00  -16 040,00  -8 920,00  -24 960,00
 2408  Sekt.avg V05, Väg-o Vattenteknologerna  0,00  -29 560,00  -16 080,00  -45 640,00
 2409  Sekt.avg K06, Kemiteknologerna  0,00  -12 520,00  -5 760,00  -18 280,00
 2410  Sekt.avg A07, Arkitektur  -40,00  -14 750,00  -10 980,00  -25 730,00
 2411  Sekt.avg A08, Data  -40,00  -16 520,00  -9 500,00  -26 020,00
 2412  Sekt.avg I09, Industriell Ekonomi  -80,00  -17 475,00  -12 240,00  -29 715,00
 2413  Sekt.avg Dokt 16, Doktorandsekt  -1 090,00  -23 030,00  -11 900,00  -34 930,00
 2414  Sekt.avg Sjö 20, 23, S03 Skepps  0,00  -14 280,00  -10 520,00  -24 800,00
 2415  Sekt.avg CH10, Z- Automation & Mek.  0,00  -16 240,00  -5 360,00  -21 600,00
 2416  Sekt.avg KF11, Kf/Kb  -40,00  -14 360,00  -7 040,00  -21 400,00
 2417  Sekt.avg CH18, Teknisk Design  0,00  -5 840,00  -3 600,00  -9 440,00
 2710  Personalens källskatt  -133 247,00  -96 406,20  -10 336,00  -106 742,20
 2730  Sociala avgifter  -163 345,00  -114 345,42  -8 803,69  -123 149,11
 2812  Deposition lokalhyra stuga & bastu  -1 500,00  -4 500,00  0,00  -4 500,00
 2814  Deposition lokalhyra Järnvägsvagn  -3 000,00  0,00  -3 000,00  -3 000,00
 2815  Deposition hyra nycklar  -22 800,00  -22 800,00  -1 500,00  -24 300,00
 2816  Elmbergs fond (Klädbidrag en KS beslut)  -149 981,00  -149 981,00  0,00  -149 981,00
 2817  Heymans fond (klädbidrag, enl. inspekt)  -144 475,24  -144 475,24  0,00  -144 475,24
 2818  Samlingsfonden  -417 969,47  -417 969,47  0,00  -417 969,47
 2820  Övriga kortfristiga skulder, kommittéer  -67 357,51  -67 357,51  0,00  -67 357,51
 2850  Avräkning för skatter och avgifter (sk.konto)  -13 409,00  0,00  0,00  0,00
 2860  Övriga kortfristiga skulder, företagsgruppen  0,00  82 100,00  176 020,00  258 120,00



 Chalmers Studentkår  Sida:  2(2)

 857200-2577  Balansrapport  Utskrivet:  16-10-25

 Preliminär  12:50
 Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30  Senaste vernr:  F160075
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 16-09-01 - 16-09-30

 Ing balans  Ing saldo  Period  Utg balans
 2890  Övriga kortfristiga skulder, externa  -702 110,60  94,88  7 002,15  7 097,03
 2420  Leverantörsskulder, kommittéer  -28 140,00  -8 775,00  -15 600,00  -24 375,00
 2421  Avgift SFS  0,00  -97,00  0,00  -97,00
 2422  Avgift GFS  0,00  -24,00  0,00  -24,00
 2425  Differens Kåravgifter  -8 639,00  -24 227,00  3 831,81  -20 395,19
 S:a Kortfristiga skulder  -4 785 432,93  -4 242 224,61  248 600,45  -3 993 624,16

 S:a Skulder  -4 785 432,93  -4 242 224,61  248 600,45  -3 993 624,16

 Eget kapital
 2061  Byggnadsfonden  -4 441 375,78  -4 441 375,78  0,00  -4 441 375,78
 2062  Avancez-fonden Kårens Framtid  -5 928 045,54  -5 928 045,54  0,00  -5 928 045,54
 2063  Cortègefonden  -1 698 135,48  -1 698 135,48  0,00  -1 698 135,48
 2064  Follinfonden  -966 545,07  -966 545,07  0,00  -966 545,07
 2065  Investeringsfonden LoB  -445 952,23  -445 952,23  0,00  -445 952,23
 2066  Teknologföreningens PS fond  -775,69  -775,69  0,00  -775,69
 2067  Gasque-fonden  -503 421,56  -503 421,56  0,00  -503 421,56
 2068  Spexfonden  -643 097,91  -643 097,91  0,00  -643 097,91
 2069  PU och LoBs Filmfond  -411 249,21  -411 249,21  0,00  -411 249,21
 2070  Kollekten  -376 249,96  -376 249,96  0,00  -376 249,96
 2072  Tofsen-fonden  -116 695,74  -116 695,74  0,00  -116 695,74
 2073  CFFCs Exponeringsfond  -365 961,14  -365 961,14  0,00  -365 961,14
 2091  Balanserat resultat  -9 473 971,02  -9 473 971,02  0,00  -9 473 971,02
 2098  Resultat föregående år  -1 954 446,44  -1 954 446,44  0,00  -1 954 446,44
 2099  Årets resultat  -784 688,42  -784 688,42  0,00  -784 688,42
 S:a Eget kapital  -28 110 611,19  -28 110 611,19  0,00  -28 110 611,19

 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL  -32 896 044,12  -32 352 835,80  248 600,45  -32 104 235,35

 BERÄKNAT RESULTAT  0,00  443 972,21  793 493,24  1 237 465,45



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget
2016/2017

Budget
Rörelsens intäkter

Kåravgifter 785 010 2 235 145 2 182 221 1 101 246 4 405 000 
Medel från Chalmers 192 500 577 499 390 582 580 244 2 321 000 
Administrationsbidrag 202 165 568 942 562 327 579 246 2 316 990 
Utdelning fonder 283 000 283 000 255 000 250 000 250 000 
Övriga ersättningar och intäkter 4 438 4 454 3 803 0 0 
Arrangemangsintäkter 188 375 201 660 155 299 120 247 6 212 000 
Intäkter kårhusbidrag 17 499 70 000 
Sponsring 12 000 12 000 63 077 134 246 302 000 
Annonsintäkter 14 200 29 673 118 700 
Uthyrningsintäkter 83 645 109 745 148 735 141 549 556 500 
Biluthyrning kårbilar 14 797 17 277 17 172 21 249 85 000 

1 765 930 4 009 722 3 792 416 2 975 199 16 637 190 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader
Direkta medlemskostnader -36 090 -146 370 -47 236 -69 375 -277 500 
Arrangemangskostnader -160 307 -176 311 -52 581 -170 346 -2 327 950 
Intäktsomkostnader -15 185 -99 597 -65 258 -49 998 -200 000 
Partistöd -5 499 -22 000 
Valomkostnader -3 750 -15 000 
Övriga direkta kostnader -37 500 -150 000 

-211 582 -422 277 -165 075 -336 468 -2 992 450 

Övriga kostnader
Drift -165 424 -513 577 -381 828 -524 845 -2 106 500 

1 (3)

2016-10-25
Resultatrapport, ram-budget

Chalmers Studentkår

857200-2577



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget
2016/2017

Budget
Reparation -10 414 -28 075 -35 991 -81 016 -461 750 
Underhåll -11 409 -12 440 -2 558 -9 999 -40 000 
Hyra och leasing -22 182 -22 500 -112 000 
Nyinköp inventarier -8 953 -82 476 -107 190 -97 110 -300 300 
Drift och underhåll kårbilar -10 229 -12 110 -8 842 -28 746 -117 500 
Resekostnader -23 019 -35 956 -23 489 -55 666 -214 300 
Information -27 880 -94 834 -217 151 -167 796 -899 750 
Möteskostnader -37 374 -39 388 -42 041 -73 050 -280 480 
Representation och gåvor -1 920 -12 579 -13 439 -24 360 -97 500 
Personalomkostnader -15 501 -60 442 -66 718 -92 651 -365 100 
Administrativa kostnader -61 741 -110 645 -91 605 -121 674 -522 583 
Projekt -4 538 -7 038 -16 017 -86 745 -347 000 
Övriga externa kostnader -348 -1 400 

-378 402 -1 009 560 -1 029 050 -1 386 506 -5 866 163 

Personalkostnader
Resekostnader -1 541 -4 525 -1 618 -4 540 -17 200 
Arvodering -135 004 -411 408 -430 791 -440 521 -1 762 123 
Lönekostnader -229 776 -683 569 -716 648 -998 559 -3 994 293 
Arbetsgivaravgifter -123 165 -355 414 -319 208 -407 769 -1 620 013 
Internutbildning -18 951 -54 771 -55 073 -101 794 -392 280 

-508 436 -1 509 688 -1 523 338 -1 953 183 -7 785 909 

Summa kostnader -1 098 420 -2 941 525 -2 717 464 -3 676 157 -16 644 521 

Rörelseresultat före fin poster 667 510 1 068 198 1 074 952 -700 958 -7 331 

2 (3)

2016-10-25
Resultatrapport, ram-budget

Chalmers Studentkår

857200-2577



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget
2016/2017

Budget
Finansiella intäkter 125 984 169 275 -9 291 
Finansiella kostnader -1 -7 -385 -498 -2 000 

Rörelseresultat efter fin poster 793 493 1 237 465 1 065 277 -701 456 -9 331 

Fondavsättningar -17 500 -797 150 

Årets resultat 793 493 1 237 465 1 047 777 -701 456 -806 481 

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

3 (3)

2016-10-25
Resultatrapport, ram-budget

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 275 000  1 100 000  1 100 000  1 100 000 

Övriga ersättningar och intäkter 1  4 

Intäkter kårhusbidrag 360  70 000  70 000 

Sponsring 230 000 

Uthyrningsintäkter 30 195  264 564  276 000  276 000 

305 196 1 594 928 1 446 000 1 446 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -497 783  -2 060 428  -2 004 000  -2 004 000 

Reparation -15 000  -162 523  -345 000  -345 000 

Nyinköp inventarier -48 020  -25 186  -112 000  -112 000 

Möteskostnader -156 

Personalomkostnader -25  -15 000  -15 000 

Administrativa kostnader -45 000  -180 000  -120 000  -120 000 

-605 803 -2 428 318 -2 596 000 -2 596 000 

Personalkostnader

Internutbildning -507 

-507 

Summa kostnader -605 803  -2 428 825  -2 596 000  -2 596 000 

Rörelseresultat före fin poster -300 607 -833 897 -1 150 000 -1 150 000 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 01 Kårhuset

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -300 607 -833 897 -1 150 000 -1 150 000 

Fondavsättningar -780 000  -780 000 

Årets resultat -300 607 -833 897 -1 930 000 -1 930 000 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 01 Kårhuset

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Utdelning fonder 50 

Övriga ersättningar och intäkter 4 440  14 475 

Arrangemangsintäkter 15 839  77 144  80 000  80 000 

Intäkter kårhusbidrag 92 601 

Uthyrningsintäkter 44 950  211 300  140 500  140 500 

Övriga försäljningsintäkter 100 

65 229 395 670 220 500 220 500 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -9 765  -41 977  -50 000  -50 000 

-9 765 -41 977 -50 000 -50 000 

Övriga kostnader

Drift -21 356  -47 374  -50 000  -50 000 

Reparation -13 415  -28 440  -25 000  -25 000 

Nyinköp inventarier -9 505  -250 995  -37 000  -37 000 

Resekostnader -515  -1 804  -2 500  -2 500 

Information -1 633  -15 856  -16 250  -16 250 

Möteskostnader -480  -9 249  -4 000  -4 000 

Representation och gåvor -4 608  -5 000  -5 000 

Personalomkostnader -902  -2 393  -8 800  -8 800 

-47 806 -360 719 -148 550 -148 550 

Personalkostnader

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 02 Gasquen

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Arvodering -2 700 

Lönekostnader 3 548  -3 548 

Arbetsgivaravgifter -848 

Internutbildning -560  -2 877  -4 800  -4 800 

-560 -6 425 -4 800 -4 800 

Summa kostnader -58 130  -409 121  -203 350  -203 350 

Rörelseresultat före fin poster 7 099 -13 451 17 150 17 150 

Finansiella intäkter -2 

Rörelseresultat efter fin poster 7 099 -13 453 17 150 17 150 

Fondavsättningar -22 200  -17 150  -17 150 

Årets resultat 7 099 -35 653 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 02 Gasquen

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Uthyrningsintäkter 25 750 

25 750 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -717  -31 080 

Reparation -9 138 

Underhåll -14 607  -27 857  -30 000  -30 000 

Nyinköp inventarier -1 761  -283  -5 500  -5 500 

Resekostnader -2 257  -12 770  -27 000  -27 000 

Information -3 830  -6 000  -6 000 

Möteskostnader -257  -7 024  -12 600  -12 600 

Representation och gåvor -2 000  -2 000 

Personalomkostnader -160  -2 572  -5 500  -5 500 

-19 759 -94 553 -88 600 -88 600 

Personalkostnader

Lönekostnader -178  -500  -500 

Internutbildning -346  -3 000  -3 000 

-346 -178 -3 500 -3 500 

Summa kostnader -20 104  -94 731  -92 100  -92 100 

Rörelseresultat före fin poster -20 104 -68 981 -92 100 -92 100 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 03 Härryda

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -20 104 -68 981 -92 100 -92 100 

Årets resultat -20 104 -68 981 -92 100 -92 100 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 03 Härryda

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Uthyrningsintäkter 21 100  81 600  65 000  65 000 

21 100 81 600 65 000 65 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -354  -2 776  -9 500  -9 500 

Reparation -1 297  -3 500  -3 500 

Underhåll -9 068  -10 000  -10 000 

Nyinköp inventarier -17 934  -5 730  -34 000  -34 000 

Personalomkostnader -5 970  -12 000  -12 000 

Administrativa kostnader -5 626  -11 252  -11 000  -11 000 

-29 884 -30 123 -80 000 -80 000 

Personalkostnader

Internutbildning -652  -3 000  -3 000 

-652 -3 000 -3 000 

Summa kostnader -29 884  -30 775  -83 000  -83 000 

Rörelseresultat före fin poster -8 784 50 825 -18 000 -18 000 

Rörelseresultat efter fin poster -8 784 50 825 -18 000 -18 000 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -8 784 50 825 -18 000 -18 000 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Kåravgifter 2 340 969  4 684 410  4 405 000  4 405 000 

Medel från Chalmers 3 650 

Administrationsbidrag 538 942  2 212 951  2 196 990  2 196 990 

Övriga ersättningar och intäkter 1 035  7 001 

Uthyrningsintäkter 18 450  70 700  40 000  40 000 

2 899 396 6 978 712 6 641 990 6 641 990 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Direkta medlemskostnader -146 370  -188 946  -277 500  -277 500 

Arrangemangskostnader -664 

Övriga direkta kostnader -47 083  -150 793  -150 000  -150 000 

-193 453 -340 403 -427 500 -427 500 

Övriga kostnader

Drift -106  -1 000  -1 000 

Reparation -5 000  -5 000 

Hyra och leasing -195 510  -90 000  -90 000 

Nyinköp inventarier -9 165  -39 905  -52 000  -52 000 

Resekostnader -300  -1 046  -3 500  -3 500 

Information -78 883  -8 000  -8 000 

Möteskostnader -4 000  -4 000 

Representation och gåvor -1 493  -5 424  -8 000  -8 000 

Personalomkostnader -24 182  -203 035  -206 900  -206 900 

Administrativa kostnader -66 135  -327 370  -292 000  -292 000 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 05 Centr administrat

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Övriga externa kostnader -5 758 

-101 275 -857 037 -670 400 -670 400 

Personalkostnader

Lönekostnader -702 889  -3 573 802  -3 983 793  -3 983 793 

Arbetsgivaravgifter -226 150  -904 091  -1 066 353  -1 066 353 

Internutbildning -70 000  -70 000 

-929 039 -4 477 894 -5 120 146 -5 120 146 

Summa kostnader -1 223 767  -5 675 334  -6 218 046  -6 218 046 

Rörelseresultat före fin poster 1 675 629 1 303 378 423 944 423 944 

Finansiella intäkter 169 278  -171 309 

Finansiella kostnader -7  -415  -2 000  -2 000 

Rörelseresultat efter fin poster 1 844 900 1 131 654 421 944 421 944 

Fonduttag 100 000 

Årets resultat 1 844 900 1 231 654 421 944 421 944 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 05 Centr administrat

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Övriga ersättningar och intäkter 0  0  0 

Sponsring 12 000  35 000  35 000 

12 000 0 35 000 35 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -700 

Intäktsomkostnader -5 241  -50 000  -50 000 

-5 941 -50 000 -50 000 

Övriga kostnader

Drift -343 

Resekostnader -65 

Information -73 153  -157 537  -134 000  -134 000 

Möteskostnader -560  -2 811  -3 600  -3 600 

Personalomkostnader -6 870  -7 304 

Projekt -7 038  -14 912  -27 000  -27 000 

-87 621 -182 971 -164 600 -164 600 

Summa kostnader -87 621  -188 912  -214 600  -214 600 

Rörelseresultat före fin poster -75 621 -188 912 -179 600 -179 600 

Rörelseresultat efter fin poster -75 621 -188 912 -179 600 -179 600 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 06 Information

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -75 621 -188 912 -179 600 -179 600 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 06 Information

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 83 749  343 000  266 000  266 000 

Övriga ersättningar och intäkter 0 

83 749 343 000 266 000 266 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -80 308  -27 303  -30 000  -30 000 

-80 308 -27 303 -30 000 -30 000 

Övriga kostnader

Drift -367  -1 000  -1 000 

Nyinköp inventarier -40 541  -3 000  -3 000 

Resekostnader -10 335  -49 694  -51 000  -51 000 

Information -16 329  -15 673  -25 000  -25 000 

Möteskostnader -1 323  -9 049  -11 000  -11 000 

Representation och gåvor -5 673  -42 938  -60 000  -60 000 

Personalomkostnader -1 666  -1 135  -5 000  -5 000 

Projekt -48 287  -270 000  -270 000 

-35 327 -207 682 -426 000 -426 000 

Personalkostnader

Resekostnader -3 039  -6 292  -8 400  -8 400 

Arvodering -8 070  -26 090  -27 466  -27 466 

Lönekostnader 10 606  -14 705  -10 000  -10 000 

Arbetsgivaravgifter -2 536  -7 564  -8 630  -8 630 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 07 KS Gemensamt

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Internutbildning -31 927  -103 507  -121 500  -121 500 

-34 966 -158 157 -175 996 -175 996 

Summa kostnader -150 601  -393 142  -631 996  -631 996 

Rörelseresultat före fin poster -66 852 -50 142 -365 996 -365 996 

Rörelseresultat efter fin poster -66 852 -50 142 -365 996 -365 996 

Årets resultat -66 852 -50 142 -365 996 -365 996 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 07 KS Gemensamt

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Partistöd -3 392  -22 000  -22 000 

Valomkostnader -8 694  -15 000  -15 000 

-12 087 -37 000 -37 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -470  -3 400  -3 400 

Information -60 342  -63 400  -63 400 

Möteskostnader -5 111  -36 929  -43 000  -43 000 

Personalomkostnader -195  -1 200  -1 200 

-5 111 -97 936 -111 000 -111 000 

Personalkostnader

Arvodering -5 925  -28 926  -32 428  -32 428 

Lönekostnader 3 275  -732 

Arbetsgivaravgifter -1 862  -7 556  -10 189  -10 189 

Internutbildning -2 349  -14 789  -30 000  -30 000 

-6 861 -52 003 -72 617 -72 617 

Summa kostnader -11 972  -162 026  -220 617  -220 617 

Rörelseresultat före fin poster -11 972 -162 026 -220 617 -220 617 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 08 Fullmäktige

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -11 972 -162 026 -220 617 -220 617 

Årets resultat -11 972 -162 026 -220 617 -220 617 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 08 Fullmäktige

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 25 000  100 000  125 000  125 000 

25 000 100 000 125 000 125 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Resekostnader -1 647  -7 466  -22 800  -22 800 

Möteskostnader -10 645  -24 923  -45 100  -45 100 

Personalomkostnader -1 779  -14 608  -16 000  -16 000 

Projekt -53 795 

-14 071 -100 793 -83 900 -83 900 

Personalkostnader

Resekostnader -478  -1 011  -2 000  -2 000 

Arvodering -87 714  -381 710  -380 094  -380 094 

Arbetsgivaravgifter -27 560  -97 750  -119 426  -119 426 

Internutbildning -24 515  -20 000  -20 000 

-115 752 -504 987 -521 520 -521 520 

Summa kostnader -129 822  -605 779  -605 420  -605 420 

Rörelseresultat före fin poster -104 822 -505 779 -480 420 -480 420 

Rörelseresultat efter fin poster -104 822 -505 779 -480 420 -480 420 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 09 Presidiet

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -104 822 -505 779 -480 420 -480 420 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 09 Presidiet

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Uthyrningsintäkter 35 000  35 000 

Biluthyrning kårbilar 17 277  65 046  85 000  85 000 

17 277 65 046 120 000 120 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Reparation -42 271  -42 250  -42 250 

Nyinköp inventarier -1 407  -19 716  -5 000  -5 000 

Drift och underhåll kårbilar -16 447  -54 402  -115 000  -115 000 

Resekostnader -1 673  -7 350  -6 000  -6 000 

Personalomkostnader -432  -11 817  -5 000  -5 000 

-19 959 -135 557 -173 250 -173 250 

Personalkostnader

Arvodering -43 857  -190 855  -190 047  -190 047 

Lönekostnader -89 

Arbetsgivaravgifter -13 780  -48 100  -59 713  -59 713 

Internutbildning -12 586  -25 083  -23 980  -23 980 

-70 223 -264 127 -273 740 -273 740 

Summa kostnader -90 182  -399 683  -446 990  -446 990 

Rörelseresultat före fin poster -72 905 -334 637 -326 990 -326 990 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 10 Husansvarig

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -72 905 -334 637 -326 990 -326 990 

Årets resultat -72 905 -334 637 -326 990 -326 990 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 10 Husansvarig

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 125 000  500 000  500 000  500 000 

125 000 500 000 500 000 500 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -8 656  -9 300  -9 300 

-8 656 -9 300 -9 300 

Övriga kostnader

Resekostnader -2 980  -7 769  -23 000  -23 000 

Möteskostnader -6 424  -21 625  -31 400  -31 400 

Personalomkostnader -365  -4 399  -5 800  -5 800 

-9 769 -33 792 -60 200 -60 200 

Personalkostnader

Resekostnader -382  -1 574  -2 300  -2 300 

Arvodering -87 714  -374 368  -372 785  -372 785 

Arbetsgivaravgifter -27 560  -99 044  -117 129  -117 129 

Internutbildning -1 563  -2 000  -2 000 

-115 656 -476 549 -494 214 -494 214 

Summa kostnader -125 425  -518 998  -563 714  -563 714 

Rörelseresultat före fin poster -425 -18 998 -63 714 -63 714 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -425 -18 998 -63 714 -63 714 

Årets resultat -425 -18 998 -63 714 -63 714 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 37 500  150 000  150 000  150 000 

Administrationsbidrag 30 000  120 000  120 000  120 000 

Utdelning fonder 283 000  205 000  200 000  200 000 

Övriga ersättningar och intäkter 0  0  0 

350 500 475 000 470 000 470 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Resekostnader -1 063  -4 179  -5 600  -5 600 

Information -2 208  -2 500  -2 500 

Möteskostnader -5 114  -28 516  -51 640  -51 640 

Personalomkostnader -2 321  -4 514  -9 000  -9 000 

-8 498 -39 417 -68 740 -68 740 

Personalkostnader

Resekostnader -361  -1 000  -1 000 

Arvodering -87 714  -374 368  -372 785  -372 785 

Arbetsgivaravgifter -27 560  -99 044  -117 129  -117 129 

Internutbildning -3 263  -40 263  -46 000  -46 000 

-118 536 -514 036 -536 914 -536 914 

Summa kostnader -127 034  -553 453  -605 654  -605 654 

Rörelseresultat före fin poster 223 466 -78 453 -135 654 -135 654 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 12 Sociala enheten

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster 223 466 -78 453 -135 654 -135 654 

Årets resultat 223 466 -78 453 -135 654 -135 654 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 12 Sociala enheten

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Arrangemangsintäkter 52 775 

Sponsring 335 385  150 000  150 000 

52 775 335 385 150 000 150 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Intäktsomkostnader -15 185  -319 642  -150 000  -150 000 

-15 185 -319 642 -150 000 -150 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -2 549  -4 167  -6 800  -6 800 

Information -1 000  -1 000 

Möteskostnader -5 001  -13 629  -26 540  -26 540 

Personalomkostnader -704  -5 281  -7 300  -7 300 

-8 253 -23 077 -41 640 -41 640 

Personalkostnader

Resekostnader -200  -1 000  -1 000 

Arvodering -43 857  -112 487  -190 047  -190 047 

Arbetsgivaravgifter -13 780  -27 491  -59 713  -59 713 

Internutbildning -781  -1 000  -1 000 

-57 837 -140 758 -251 760 -251 760 

Summa kostnader -81 274  -483 477  -443 400  -443 400 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat före fin poster -28 499 -148 092 -293 400 -293 400 

Rörelseresultat efter fin poster -28 499 -148 092 -293 400 -293 400 

Årets resultat -28 499 -148 092 -293 400 -293 400 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Övriga ersättningar och intäkter 100 

Arrangemangsintäkter 5 879 633  5 829 000  5 829 000 

Sponsring 78 000 

5 957 733 5 829 000 5 829 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -1 357 820  -1 744 000  -1 744 000 

Intäktsomkostnader -46 461 

-1 404 281 -1 744 000 -1 744 000 

Övriga kostnader

Drift -66  -14 154  -21 000  -21 000 

Reparation -395  -11 000  -11 000 

Hyra och leasing -18 000  -22 000  -22 000 

Nyinköp inventarier -2 359  -3 000  -3 000 

Drift och underhåll kårbilar -2 864  -2 500  -2 500 

Resekostnader -2 715  -16 856  -29 000  -29 000 

Information -745  -381 887  -468 000  -468 000 

Möteskostnader -1 173  -2 588  -5 000  -5 000 

Representation och gåvor -162  -7 849  -15 500  -15 500 

Personalomkostnader -253  -14 102  -24 500  -24 500 

Administrativa kostnader -46 353  -86 500  -86 500 

Projekt -42 251  -50 000  -50 000 

-5 114 -549 658 -738 000 -738 000 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 14 CHARM

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Personalkostnader

Resekostnader -720  -219  -1 000  -1 000 

Arvodering -43 857  -189 513  -182 738  -182 738 

Arbetsgivaravgifter -13 780  -58 933  -57 416  -57 416 

Internutbildning -6 187  -24 651  -33 000  -33 000 

-64 543 -273 316 -274 154 -274 154 

Summa kostnader -69 658  -2 227 255  -2 756 154  -2 756 154 

Rörelseresultat före fin poster -69 658 3 730 478 3 072 846 3 072 846 

Rörelseresultat efter fin poster -69 658 3 730 478 3 072 846 3 072 846 

Årets resultat -69 658 3 730 478 3 072 846 3 072 846 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 14 CHARM

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Arrangemangsintäkter 135 600  2 495 

Sponsring 104 920  55 000  55 000 

135 600 107 415 55 000 55 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -51 338  -10 464  -25 000  -25 000 

Intäktsomkostnader -84 412  -60 017 

-135 750 -70 481 -25 000 -25 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -1 647  -1 795  -6 800  -6 800 

Information -3 256  -24 281  -23 600  -23 600 

Möteskostnader -2 950  -20 266  -25 000  -25 000 

Representation och gåvor -2 535  -2 507  -2 700  -2 700 

Personalomkostnader -377  -3 398  -800  -800 

-10 765 -52 247 -58 900 -58 900 

Personalkostnader

Resekostnader -600  -600 

Internutbildning -663  -16 202  -12 000  -12 000 

-663 -16 202 -12 600 -12 600 

Summa kostnader -147 179  -138 930  -96 500  -96 500 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 16 Mottagningskommit

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat före fin poster -11 579 -31 515 -41 500 -41 500 

Rörelseresultat efter fin poster -11 579 -31 515 -41 500 -41 500 

Årets resultat -11 579 -31 515 -41 500 -41 500 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 16 Mottagningskommit

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 86 540  75 000  75 000 

Övriga ersättningar och intäkter 0  0 

Arrangemangsintäkter 160 627  127 000  127 000 

Sponsring 12 500  10 000  10 000 

0 259 668 212 000 212 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -232 567  -192 400  -192 400 

-232 567 -192 400 -192 400 

Övriga kostnader

Drift -1 659  -1 000  -1 000 

Nyinköp inventarier -509 

Resekostnader -281  -3 715  -4 500  -4 500 

Information -348  -6 819  -8 500  -8 500 

Möteskostnader -1 598  -100  -100 

Representation och gåvor -986  -3 607  -3 000  -3 000 

Personalomkostnader -172  -390  -500  -500 

-1 786 -18 296 -17 600 -17 600 

Personalkostnader

Arvodering -1 900 

Lönekostnader 1 900 

Internutbildning -318  -1 958  -2 000  -2 000 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

-318 -1 958 -2 000 -2 000 

Summa kostnader -2 105  -252 822  -212 000  -212 000 

Rörelseresultat före fin poster -2 105 6 846 

Rörelseresultat efter fin poster -2 105 6 846 

Årets resultat -2 105 6 846 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 31 250  125 000  105 000  105 000 

Övriga ersättningar och intäkter -8 

Arrangemangsintäkter 88 195  164 286  175 000  175 000 

Sponsring 79 447  30 000  30 000 

119 445 368 725 310 000 310 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -66 027  -181 819  -229 500  -229 500 

-66 027 -181 819 -229 500 -229 500 

Övriga kostnader

Nyinköp inventarier -500  -500 

Resekostnader -1 912  -6 338  -8 500  -8 500 

Information -10 880  -14 523  -36 000  -36 000 

Möteskostnader -1 325  -5 000  -5 000 

Personalomkostnader -2 173  -19 749  -1 750  -1 750 

Administrativa kostnader -82  -82  -82 

Övriga externa kostnader -1 400  -1 400 

-14 966 -42 017 -53 232 -53 232 

Personalkostnader

Resekostnader -500  -500 

Arvodering -33 260  -13 733  -13 733 

Arbetsgivaravgifter -8 940  -4 315  -4 315 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 18 CIRC

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Internutbildning -5 168  -6 000  -6 000 

-47 368 -24 548 -24 548 

Summa kostnader -80 993  -271 204  -307 280  -307 280 

Rörelseresultat före fin poster 38 452 97 520 2 720 2 720 

Rörelseresultat efter fin poster 38 452 97 520 2 720 2 720 

Årets resultat 38 452 97 520 2 720 2 720 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 18 CIRC

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -192  -9 009  -19 000  -19 000 

Reparation -5 344  -30 000  -30 000 

Nyinköp inventarier -8 547  -31 000  -31 000 

Resekostnader -500  -500  -500 

Information -387  -2 357  -7 000  -7 000 

Möteskostnader -1 198  -4 811  -10 000  -10 000 

Personalomkostnader -12 720  -15 298  -37 000  -37 000 

Administrativa kostnader -319 375 

-14 997 -364 741 -134 500 -134 500 

Personalkostnader

Internutbildning -1 004  -6 000  -6 000 

-1 004 -6 000 -6 000 

Summa kostnader -14 997  -365 745  -140 500  -140 500 

Rörelseresultat före fin poster -14 997 -365 745 -140 500 -140 500 

Rörelseresultat efter fin poster -14 997 -365 745 -140 500 -140 500 

Fonduttag -69 699 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 19 GUD

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -14 997 -435 444 -140 500 -140 500 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 19 GUD

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Annonsintäkter 65 200  118 700  118 700 

65 200 118 700 118 700 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -701 

Nyinköp inventarier -500  -500 

Resekostnader -245  -1 500  -1 500 

Information -20 350  -98 973  -96 000  -96 000 

Möteskostnader -84  -1 000  -1 000 

Representation och gåvor -1 000  -1 000 

Personalomkostnader -146  -705  -1 300  -1 300 

Administrativa kostnader -600  -154  -13 000  -13 000 

-21 797 -100 160 -114 300 -114 300 

Personalkostnader

Resekostnader -400  -400 

Internutbildning -533  -4 000  -4 000 

-533 -4 400 -4 400 

Summa kostnader -21 797  -100 693  -118 700  -118 700 

Rörelseresultat före fin poster -21 797 -35 493 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 20 Tofsen

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -21 797 -35 493 

Årets resultat -21 797 -35 493 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 20 Tofsen

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Sponsring 36 500  22 000  22 000 

36 500 22 000 22 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -522  -12 253  -8 000  -8 000 

-522 -12 253 -8 000 -8 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -8 715  -22 418  -11 500  -11 500 

Möteskostnader -238  -1 289  -1 000  -1 000 

Personalomkostnader -59  -130  -1 500  -1 500 

-9 012 -23 836 -14 000 -14 000 

Summa kostnader -9 534  -36 089  -22 000  -22 000 

Rörelseresultat före fin poster -9 534 411 

Rörelseresultat efter fin poster -9 534 411 

Årets resultat -9 534 411 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 22 IAESTE

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 22 IAESTE

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Nyinköp inventarier -25 872  -15 000  -15 000 

Möteskostnader -500  -500 

-25 872 -15 500 -15 500 

Summa kostnader -25 872  -15 500  -15 500 

Rörelseresultat före fin poster -25 872 -15 500 -15 500 

Rörelseresultat efter fin poster -25 872 -15 500 -15 500 

Årets resultat -25 872 -15 500 -15 500 

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

1 (1)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 24 Idrottskommitten

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Utdelning fonder 50 000  50 000  50 000 

Arrangemangsintäkter 2 439  1 000  1 000 

52 439 51 000 51 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -3 776  -37 568  -39 750  -39 750 

-3 776 -37 568 -39 750 -39 750 

Övriga kostnader

Nyinköp inventarier -1 800  -1 800 

Resekostnader -209  -307  -400  -400 

Information -167  -4 109  -4 500  -4 500 

Representation och gåvor -300  -300 

Personalomkostnader -265  -250  -250 

-641 -4 416 -7 250 -7 250 

Personalkostnader

Arvodering -3 500 

Arbetsgivaravgifter -764 

Internutbildning -800  -3 361  -4 000  -4 000 

-800 -7 625 -4 000 -4 000 

Summa kostnader -5 217  -49 608  -51 000  -51 000 

1 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt

Chalmers Studentkår

857200-2577



jun 2017
Utfall

jul-jun
2017
Utfall

jul-jun 
2016
Utfall

jul-jun 
2017

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat före fin poster -5 217 2 831 

Rörelseresultat efter fin poster -5 217 2 831 

Årets resultat -5 217 2 831 

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

2 (2)

2016-10-25

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt

Chalmers Studentkår

857200-2577
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Statusrapport Verksamhetsplan 16/17    
Generell status på alla verksamhetsplaner är i fas då nio av femton projekt beskrivs som enligt 
planeringen, fyra ligger lite efter och två riskerar att inte hinnas med. 

De flesta projekt i fas. 
De flesta projekten ligger strax 

efter tidsplan. 
De flesta projekten riskerar att 

inte hinnas med. 

 

Verksamhetsplanspunkter 

Prioriterat område 1: Stärk kårens påverkansarbete 
Uppdrag: 1, 2, 10. Prioriterat mellan 2011/2012-2016/2017. 

a) Utveckla kårens regionala påverkansarbete 

Intervjuer har hållits med kårledningsföreträdare som tidigare arbetat med GFS eller suttit i GFS 
styrelse från och med 2008. Under intervjuerna så låg fokus på att se vad som var stora frågor under 
respektive verksamhetsår, hur GFS styrelse och presidium fungerade samt den intervjuades 
rekommendation om Chalmers Studentkårs medlemskap i GFS. Information från intervjuerna ska 
sammanfattas i en delrapport, innehållandes bakgrund och nutid till kårens regionala 
påverkansarbete. Delrapporten kommer förmedlas till kårledningen samt som informationspunkt i 
fullmäktige men kommer inte att bli klar till slutet av oktober som planerat på grund av resor och 
konferenser. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

b) Utvärdera det prioriterade området 

En kartläggning av villa verksamhetsplanspunkter som har genomförts inom det prioriterade området 
har gjorts. Då en stor del av kårens arbete är påverkansarbete finns det mycket som gjorts och ifall vi 
kategoriserar arbetet är det tre områden som är aktuella: påverkansarbete inom Chalmers, regionalt 
och nationellt samt förutsättningar för respektive område. Nästa steg i processen är att diskuterar 
vilka verksamhetsplanspunkter som är relevanta att presenterar och på vilket sätt. Ett kort 
avstämningsmöte har gjorts med kommunikationsavdelningen där olika möjligheter diskuterades så 
som att presenterar på studentrösten och ha en facebook-kampanj.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

Prioriterat område 2: Stärka kopplingen mellan teknologens chal-

merstid och framtida arbetsliv 
Uppdrag: 4, 7. Prioriterat mellan 2015/2016-2019/2020. 
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c) Ställningstagande kring enkäten ATEC 

 Ett möte med de som startade enkäten och näringslivschefen på Tekniska högskolans studentkår 
hölls i slutet av oktober. Där diskuterades grundtanken med enkäten och olika 
utvecklingsmöjligheter. Arbetet med att ta fram kravspecifikation för ett analysverktyg startades och 
ska diskuteras vidare i november, tillsammans med möjliga strukturer för eventuell försäljning. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

d) Kommunicera kårens ansvarsfördelning inom näringslivsanknytning 

Sedan föregående avstämning hade vAO och AO ett möte med kommunikationsavdelningen som gav 
ytterligare inputs. vAO och AO upplevde att denna input var nödvändig men skulle innebära att 
projektets deadlines behöver förskjutas och det gör att projektet ligger aningen efter sett till de satta 
deadlines. Utformningen och layouten är inte klara ännu och dokumentet kommer inte att kunna 
tillhandahållas till parterna redan i november. vAO och AO kommer att se över projektet i början av 
november och sätta nya deadlines.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

Prioriterat område 3: Verka för hållbart engagemang  
Uppdrag: 3, 7, 8, 9. Prioriterat mellan 2013/2014-2017/2018. 

e) Utred vad som orsakar kommittéers arbetsbelastning 

Instruktioner och verksamhetsplaner ska även ses över så att dessa överensstämmer med rätt 
arbetsbelastning eller om mycket av de arbete som leder till hög arbetsbelastning kommer från 
”externt” arbete.  Tider för workshops har skickats ut till kommittéer och det flesta har bokats in för 
ett möte. En planering för innehållet och frågorna i workshopen håller på att jobbas fram. Det är 
viktigt att detta material blir bra för att se till att arbetet utförs grundligt under 16/17 och inte 
genomförs varje år, på grund av den höga arbetsbelastningen för KL som den leder till. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

f) Utred om förtroendevalda får den utbildning de behöver i sina uppdrag 

Arbetet med att specificera de olika grupperingarna och vilken sorts utbildning dom får i dagsläget 
ligger i fas, och ska vara klart innan jul. Frågan är ställt i olika forum och kartläggning görs. Under 
våren kommer arbetet att fokusera på vad som har hänt genom åren och vad som behövs för dom 
aktiva.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 
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Prioriterat område 4: Stärka kårens verkställande organisation 
Uppdrag: 6, 8. Prioriterat mellan 2016/2017-2019/2020. 

g) Organisera arbetet kring kårföreningar 

HA och vSO har försökt att starta en förening för att själva få en förståelse för organisationen kring 
att starta en förening, och vilket stöd föreningar kan behöva. Planen är att se över informationen 
kring att starta en förening, och även översätta denna till engelska. Tydliggörande information kring 
kårföreningarnas privilegier och skyldigheter kommer att tas fram på både engelska och svenska för 
att tydliggöra ansvaret kårledningen och föreningarna har för varandra. På grund av en stor 
arbetsbelastning på både vSO och HA under hösten ligger VPn något efter.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 
 

h) Ställningstagande kring kårens IT-frågor 

Extern experthjälp för att utreda kårens IT-behov har anlitats i form av en arbetsgrupp under 
kårstyrelsen. Arbetsgruppen består av fyra studenter på Chalmers med kompetens inom området och 
med en varierande och tillsammans bred erfarenhet av studentkårens verksamhet. Arbetsgruppen har 
sammanställt en enkät till alla som idag berörs av kårens IT-system för att utreda vilket behov som 
finns. Enkäten skickades ut vecka 44. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

Prioriterat område 5: Verka för att internationella studenter har nytta 

av kåren och känner delaktighet under sin studietid  
Uppdrag: 2, 3, 7, 8, 10, 11. Prioriterat mellan 2013/2014-2018/2019. 

i) Ta fram en målbild för internationalisering 

En arbetsgrupp är tillsatt och numera fulltalig och ett uppstartsmöte är inplanerat att hållas 31:a 
oktober. Målet med mötet är att starta igång gruppens arbete med bakgrundsinformation och påbörja 
gruppens arbetsbeskrivning som vi ligger efter med. Målet är att till nästa avrapportering ha samlat in 
alla tankar och åsikter som ska sammanställas.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

j) Undersöka vilket stöd sektionerna önskar för att arbeta med 

internationalisering 
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Under styrelseutbildningen i september hölls en workshop för att sätta igång tanken hos styrelserna 
och det har även diskuterats på KU (Kårledningsutskottet). Intervjuer med styrelserna på D, I och F 
har bokats för att diskutera deras erfarenheter av vad som fungerar bra och mindre bra och därefter se 
tydligare vilket stöd som kan behövas. Internationalisering kommer också lyftas på fler utskott och på 
sektionsstyrelseworkshopen under hösten för att täcka alla verksamhetsområden och på så sätt 
förankra frågan i alla delar av verksamheten. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

2. Prioriterade projekt  

 

k) Utred hur kåren kan bli mer inkluderande 

Arbetsgrupp har tillsatt under fullmäktige, där 4 av 6 platser fylldes. Arbetsgruppen har haft ett 
uppstartsmöte där förväntningar och mål har diskuterats. Vidare har arbetsgruppen även diskuterat 
lämpliga kandidater för att fylla resterande platser i arbetsgruppen. Slutligen formades en projektplan 
som också beslutades om. Nästa steg i processen har ett uppstartsmöte med de nya i arbetsgruppen 
samt bestämma hur vi samlar in data.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

l) Utred vad doktoranderna vill ha för stöd från kåren 

 Verksamhetspunkten kommer tyvärr nedprioriteras för att utbildningsenheten kommer istället 
prioritera ett utveckla arbete för den psykiska arbetsmiljön på ett två utbildningsprogram. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

m) Utveckla kårens dag 

Sedan förra avstämningen har möten hållits med kommunikationsavdelningen samt 
Kårhuskommittén och en hel del har beslutats. Till kommande kårstyrelsemöte kommer ett 
beslutsunderlag om budgetförändringar med förslag på nya koncept för Kårens dag.  

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

n) Arbeta vidare för att uppnå visionen om en kontantfri kår 
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Genom forum och samtal med sektionsrepresentanter har kontantfriheten på lokal nivå utvärderats. 
Det kontantfriasystemet som är implementerat på centralnivå har vSO lagt mycket tid för att sätta sig 
in i för att förstå begränsningar och möjligheter. Det finns en stor ekonomisk tröskel för att 
implementera kårkortskassor på kåren lokalt, vilket skulle ge en stor möjlighet för att öka intresset för 
att bli kontantfria. 

Nästa steg är att ta fram lösningsförslag för att få kvarstående kommittéer och föreningar centralt och 
lokalt att gå över till kontantfrihet. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 

 

o) Arbeta fram en strategi för kåren som helhet 

Arbetet med projektet fick en bra start då KO träffade Martin Irding, som jobbat med det tidigare 
strategiarbetet, redan under juli. Martin gick igenom historik och hur han såg på det hela. Därefter 
påbörjades ett rekryteringsarbete efter att Kårstyrelsen skapade en arbetsgrupp där KO och UO fick i 
uppdrag att tillsätta arbetsgruppen. Under augusti har KO och UO pratat med många tänkbara 
kandidater för arbetsgruppen och tyvärr har många tackat nej, däremot finns en liten kärngrupp som 
är intresserade som ska påbörja det detaljerade planeringsarbetet. Målsättningen var att ha ett första 
möte under augusti och då mötet ännu inte har varit anser vi att punkten ligger lite efter. 

Det första mötet har fortfarande inte ägt rum då vissa av de tillfrågade i arbetsgruppen inte har svarat 
och har varit svårnådda. Vidare har mycket annat arbete dykt upp för KO som gjort att punkten 
initialt har prioriterats ned. Tanken vidare med punkten är att träffa de i arbetsgruppen som 
fortfarande har ett intresse och få igång planeringen och framtagandet av förslag på olika vägar att gå 
i strategiarbetet. 

Projektet är i fas Projektet ligger lite efter 
Projektet riskerar att inte 

hinnas med 
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Reserapport – STORK i Linköping 

Inledning 

Bakgrund och syfte 
STORK är en undergrupp i RefTeC som är ett samarbete mellan de sju största tekniska kårerna i 
Sverige. I STORK samlas studiesociala ordföranden och studiesocialt ansvariga för erfarenhetsut-
byte och för att diskutera stora frågor och problem på sina respektive skolor. Ett första STORK-
sammanträde hölls i Linköping och behandlade likabehandling och diskriminering, enkäten ”Hur 
mår teknologen” samt studentkårernas individuella krisorganisationer.  

Tid och plats 
11-12 oktober, Linköping Universitet 

Närvarande 
Sociala enhetens ordförande från Chalmers Studentkår  
Studiesocialt ansvarig från Tekniska Högskolans Studentkår  
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar från Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola  
Studiesocialt ansvarig från Umeå naturvetar- och teknologkår 
Studiebevakare med studiesocialt ansvar från Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
Studiesocialt ansvarig från Linköpings teknologers studentkår 

Diskussionsämnen 

Likabehandling och diskriminering 
Under passet berättade varje kår om hur deras organisation kring likabehandling och diskrimine-
ring ser ut samt vilka funktioner och samarbeten som finns att tillgå från högskolan. Det visade 
sig att vissa studentkårer har enskilda funktioner för likabehandling och lika villkor samt att 
andra studentkårer kombinerar detta arbete tillsammans med andra funktioner så som arbets-
miljö. Ett fåtal studentkårer har externa föreningar eller kommittéer som bedriver likabehand-
lingsarbete i studentkårens namn. 

Krisorganisation 
Vissa studentkårer planerar att uppdatera sina krisorganisationer och dokument för detta. Kris-
planer från de olika kårerna delades för att jämföra vilka likheter som finns, vad som går att ta 
med sig hem till sin egen kår och vad som fungerar bra på de olika kårerna. Ett par kårer kommer 
att uppdatera sina krishanteringsdokument under året och därför så kommer de andras planer väl 
till pass för inspiration.  
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Hur mår teknologen 
Under verksamhetsåret kommer enkäten ”Hur mår teknologen”, som arbetas fram tillsammans 
inom STORK, skickas ut till alla studentkårer. Under mötet lades en plan upp för året om när frå-
gorna ska vara klara, till vem enkäten ska skickas ut till och när enkäten ska skickas ut. Ett tele-
fonmöte med enkätfabriken hölls för att få tips för hur vi gör en bra enkät samt information om 
hur vårt arbete med dem kommer att se ut.  

Reflektioner 
Det var ett intressant möte som gav en del insikt i hur de andra högskolorna och studentkårerna 
arbetar med främst likabehandling. På Chalmers finns inga uttalade funktioner, i form av arbets-
grupper, för likabehandling som till exempel Linköping Universitet har. Istället väver vi in detta 
tillsammans med arbetsmiljöarbete och genom att förlita oss på enskilda funktioner inom högs-
kolan och studentkåren.  

Under diskussionen om krisorganisation inser jag att Chalmers Studentkår har en annorlunda syn 
på hur en kris ska hanteras sett till andra studentkårer. Hos andra kårer ligger mycket fokus på att 
kårordförande i första hand hanterar en kris följt av vice kårordförande och eventuellt stöd av stu-
diesocialt ansvarig. Detta skiljer sig från Chalmers Studentkår där SO, VO och VD hanterar en kris 
och där KO endast svarar på press och media. Vår krishanteringsplan fick dock mycket bra kritik 
från övriga kårer men eftersom en mindre revision av planen planeras genomföras i år så kommer 
inspiration från andra studentkårers planer att tas in. 

Hur mår teknologen rullar på och ett Skypemöte är inplanerat innan nästa STORK för att prata 
om frågorna och hur de ställs. Sett till hur vi arbetar med våra enkäter på ChS kan vissa frågor i 
enkäten tyckas överflödiga enligt mig, men den bör inte heller ändras för mycket varje gång den 
skickas ut eftersom vi då inte får en kontinuitet eller serier från frågorna. På nästa STORK ska frå-
gorna spikas och en slutgiltig enkät ska vara klar.   

Då mötet endast hade större diskussionspunkter såsom likabehandling och krisorganisation att 
utgå ifrån vid diskussionerna så ledde detta till att många av oss gled iväg från den specifika fråga 
som ställdes för att prata om andra områden inom skolorna än likabehandling och diskriminering. 
Detta är troligen en naturlig reaktion då vi vill lära känna varandra och vår skolor bättre. Till 
nästa gång bestämdes dock att vi skulle ha två eller tre smalare frågor att diskutera för att hålla 
fokus bättre och för att få mer effektiva möten.  

 

Frågor ställs med fördel till, 

Angelica Gylling   

Sociala enhetens ordförande  

so@chalmersstudentkar.se   

 

mailto:so@chalmersstudentkar.se
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Reserapport – ARG i Linköping 

Inledning 

Bakgrund och syfte 

ARG är en undergrupp till RefTeC-samarbetet som består av de sju största tekniska kårerna i Sve-
rige. ARG är de personer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor på de respektive kårerna, och un-
der träffarna diskuteras ämnen som rör olika områden inom arbetsmarknad. 

Tid och plats 

27-28 oktober, Linköping Universitet 

Närvarande 

Alla heltidsarvoderade som jobbar med arbetsmarknadsfrågor på RefTeC-kårerna är inbjudna. 
Alla kårer, det vill säga Chalmers Studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår, LinTek, Uppsala 
Teknolog- och Naturvetarkår, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Teknologkåren vid 
Luleå Tekniska Universitet och Umeå Naturvetar- och teknologkår, fanns representerade och to-
talt var det 13 personer på plats. 

Diskussionsämnen 

Övergång från studietid till näringsliv 

Här diskuterades hur kårerna jobbar för att studenterna ska vara förberedda för att gå över från 
studier till arbetsliv. De olika kårernas strategier och visioner i ämnet jämfördes och många olika 
typer av event och påverkansarbete gicks igenom och för- och nackdelar diskuterades. Kårernas 
arbete varierar mycket och det beror till största delen på hur respektive lärosäte är uppbyggt och 
fungerar.  

Samarbete mellan kår, lärosäte och region 

Diskussionen handlade om hur kårerna samarbetar med respektive lärosäte och region samt hur 
kårens samarbete med dem underlättar för studenternas framtida karriärer. Hur mycket näringsli-
vet ska vara inblandat i utbildningarna och hur det påverkar positivt/negativt togs upp. En del av 
tiden lades också på att diskutera mindre företag och kommuner, hur de kan exponeras för att 
visa studenterna bredden på arbetsmarknaden. 

Strategi 

Diskussionsunderlaget syftade på att undersöka vilka mässor som har en strategi och i så fall hur 
den är uppbyggd, vad som finns med i den och vad som funkar och inte funkar. 
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Tiden efter mässan 

Det diskuterades mycket om ansvaret efter mässan, uppföljning, utvärdering och överlämning 
med fokus på kommittén och övriga engagerade såsom projektgruppen och värdar.  

Reflektioner 

AO 

Träffen ledde till många intressanta diskussioner, även om vi ibland svävade iväg väldigt långt 
från de tänkta ämnena. Till denna gång hade NTK tillsatt sin ordförande för arbetsmarknadsen-
heten vilket gjorde att det blev en del introduktion och upprepning från tidigare. Dock roligt att vi 
nu är fulltalig grupp och kan få ytterligare perspektiv! De ämnen som diskuterades denna gång 
var intressanta men vi kunde ganska snabbt konstatera att de flesta kårerna arbetar på väldigt 
olika sätt på grund av utbildningarnas uppbyggnad och geografisk placering. Därför kan det vara 
svårt att få till ett bra utbyte, även om det är roligt att höra hur de andra arbetar sett till våra olika 
förutsättningar. Eftersom alla diskussioner låg första dagen blev den intensiv, men det visar också 
på att vi inte behöver två dagar för att diskutera de planerade ämnena. Den andra dagen kan där-
för strykas eller användas till diskussioner och utbyten kring andra ämnen som inte hinns med 
första dagen. Nu använde jag den andra dagen till att prata om bland annat rekrytering, hur vi 
syns på campus och enkäter med några av de andra vilket gav nya idéer som jag tar med mig in i 
mitt framtida arbete. 

vAO 

Diskussionsunderlagen var väldigt tunga med många punkter och i dagordningen var det satt att 
de skulle tas under en dag. Detta inbakat med ett vanligt ARG-möte  för att bestämma kommande 
mässbesök och ansvarsfördelning kring kommande träffar. Eftersom allting låg under dag 1 blev 
det en tung men effektiv dag. Dock upplever jag, efter att ha varit på två träffar som båda är avslu-
tade under dag 1, att det inte är lönsamt att avsätta två dagar för dessa träffar i fortsättningen.  

 

Frågor ställs med fördel till, 

Matilda Halldén  Vania Khairallah 

Arbetsmarknadsenhetens ordförande Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande 

ao@chalmersstudentkar.se vao@chalmersstudentkar.se  

mailto:ao@chalmersstudentkar.se
mailto:vao@chalmersstudentkar.se
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Reserapport – RUBIK i Stockholm 
 

Inledning 
Bakgrund och syfte 
RUBIK är en undergrupp i RefTeC-samarbetet som är ett samarbete mellan de sju största tekniska 
kårerna i Sverige. Under RUBIK-konferenserna träffas de som arbetar med utbildningspåverkan och 
internationella frågor vid de olika teknologkårerna och utbyter erfarenheter. 

Tid och plats 
26-27 oktober 2016, Stockholm 

Närvarande 
Heltidsarvoderade inom RefTeC-samarbetet som arbetar med utbildnings- och/eller 
internationaliseringsfrågor är inbjudna till konferensen. På denna konferens deltog Chalmers 
Studentkår (ChS), Tekniska Högskolans Studentkår (THS), Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
(UTN), Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH), Linköpings Teknologers Studentkår 
(LinTek) och Umeå Naturvetar & Teknologkår (NTK). 

På grund av avhopp kunde inte Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet närvara. 

Program 

26 oktober 

Pass 1 – Runda bordet med aktuella frågor 

Efter lärdom ifrån förra träffen ägnades mer tid till att låta respektive kår lyfta aktuella frågor. En del 
frågor diskuterades för att förstå hur de olika kårerna gör samt tänker i olika frågor.  

Pass 2 – Rättshaverister 

Som en återkoppling till Universitetskanslerämbetets (UKÄ) Rättsäkerhetskonferens dagen innan, den 
25 oktober, hölls ett pass på RUBIK om lärdomen ifrån konferensen samt om hur kårer bör arbeta med 
rättshaverister. Mer om lärdomarna kan läsas i reserapporten för rättsäkerhetskonferensen.  

Pass 3 – Rättssäkerhet 

Likt passet om rättshaverister återkopplades det till UKÄs konferens dagen innan och dessutom en 
remiss som UKÄ skickat ut tidigare under hösten som handlade om att uppdatera UKÄs riktlinjer 
kring rättsäkerhet. Det som kan vara bra att ta tillbaka till Chalmers är att diskutera övervägningen 
mellan rättssäkra och pedagogiska examinationsformer. En stor del av UKÄs remiss handlade om hur 
olika lärosäten ser på rättssäkerhet vid digital examination, det är en fråga som även bör diskuteras 
vid införandet av digital examination på Chalmers, som är på väg.   
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27 oktober 

Pass 1 – Disciplinärenden 

Passet handlade om hur disciplinärenden hanteras på de olika lärosätena och vilken roll studentkåren 
har i dessa fall.Några frågeställningar tas med tillbaka till Chalmers, en av de är hur man hanterar 
studentrepresentanter som är med i disciplinärenden. 

Pass 2 – Personuppgiftslagen (PUL) 

Passet handlade om hur lärosätena förhåller sig till PUL och det diskuterades kring varför det är 
viktigt att PUL följs. Sedan lyftes frågeställningen ifall kårerna själva följer lagen och hur man ska 
hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. 

Pass 3 – UKÄs nya kvalitetssäkringssystem 

Umeå berättade om att de är i pilottestet och lärosätet redan är klar med sitt interna 
kvalitetssäkringssystem.  

Gruppen tyckte att det är märkligt att kvalitetssäkringssystemet inte har tagit större plats i 
utbildningssfären i Sverige, varken ifrån UKÄ eller allmänt på lärosätena, då det är en stor fråga.  

Reflektioner 

vUO 
Det kändes lite konstigt att åka själv till RUBIK, dock var det mer ämnen som berörde min post. 
Utbytet var som tidigare väldigt trevligt och givande, många frågor lyftes som kan vara värda att ta 
med sig hem till Chalmers. De frågor som jag kommer ta med mig hem är hur vi hanterar människor 
med rättshaveristiskt beteende, hur vi överväger rättssäker eller pedagogiska examinationsmoment, 
hur vi säkerhetsställer att Chalmers digitala examinationssystem är rättssäkra och hur vår högskola 
samt hur vi som kår arbetar med PUL. Sedan känner jag att jag har bättre koll på det nya 
kvalitetssäkringssystemet som UKÄ kommer med och kommer kunna ge nya bra perspektiv till den 
arbetsgrupp jag sitter i högskolan som jobbar med Chalmers interna kvalitetssäkringssystem.  

Likt tidigare träff så har de informella utbytena gett väldigt mycket där vi som grupp har diskuterat 
utbildningsfrågor under de tiderna som inte var uppstyrda. Efter diskussioner har jag insett att vi som 
kårer kämpar ibland i många liknade frågor.  

Något som tas med till nästa träff är hur organisationen kring träffarna ser ut och hur man väljer det 
som ska diskuteras under varje möte. Jag ser framemot nästa träff med RUBIK som kommer att vara 
på Chalmers.   

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Pontus Savolainen 

Utbildningsenhetens vice ordförande  

vuo@chalmersstudentkar.se   
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KS05 - Reserapport – KORK 

Sammanfattning 
Kårordförandes rådskonferens, KORK hade sina första konferenser för året i Linköping med 
tillhörande styrelsemöte för föreningen RefTeC. Föreningen består av medlemmar från sju tekniska 
kårerna i Sverige. Under konferensen diskuterades kårernas verksamhet och olika aspekter av 
ledarskap. 

Tid, plats och närvarande 
29-30 september, Norrköping & Linköping 

Närvarande: 
Kårordförande, Chalmers Studentkår 
Kårordförande, Tekniska Högskolans Studentkår 
Kårordförande, Umeå naturvetar- och teknologkår 
Kårordförande, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola 
Kårordförande, Linköpings Teknologers studentkår 
Kårordförande, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet 
Kårordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN 

Bakgrund och syfte 
KORK är en undergrupp i RefTeC-samarbetet som är ett samarbete mellan de sju största tekniska 
kårerna i Sverige. I undergruppen deltar kårordförande och utbyter erfarenheter.   
Målet med denna resa var dels att lära känna de andra kårerna bättre så man vet vilka man bör 
kontakt i olika frågor men också att diskutera ledarskap och verksamhet. 

Program 
29 september torsdag 

Check-in 

En bra start på konferensen där alla delade med sig av det senaste som hänt på kårerna. Uppskattat 
format där vi alla fick ut mycket erfarenhetsutbyte. 

Styrelsemöte 

Under styrelsemötet godkändes verksamhetsplanen för RefTeC kommande verksamhetsår. 

Rundtud Campus Norrköping 

En intressant rundvandring på campus som har ett delat kårhus mellan kårerna som sköts via ett 
gemensamt bolag. LinTek upplevde huset inte riktigt vara ändamålsenligt och lite för stort största 
delen av tiden.  
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Pass 1 – Styrdokument för RefTeC 

På detta pass diskuterades de nya riktlinjerna som KORK 15/16 jobbade fram under sitt år. 
Diskussionerna landade i en samsyn i hur vi ska tolka dokumentet samt att RefTeC-grupperna redan 
har börjat anpassa sig efter dokumentet. KORK 16/17 kom även fram till att en utvärdering under 
överlämningen 2017 är lämplig. 

Pass 2 – Sektionskontakter 

Mycket av passet gick ut på att dela med sig av hur man jobbar med sektionerna på respektive lärosäte 
samt lyfta fram fördelar och nackdelar med sina arbetssätt. En av de huvudpunkterna som lyftes fram 
var att använda orden kåren centralt och kåren lokalt i kommunikationen för att skapa en större 
samhörighet mellan central kår och sektioner där många av kårerna upplevde att det fanns märkbara 
klyftor. 

30 september fredag 

Pass 3 – Ideellt engagemang 

Passet kretsade i stor del om hur man kan lösa rekryteringsproblem till poster så som valberedning på 
central och lokal nivå och huruvida arvoderingar eller utbildningar var en lösning för det. LinTek har 
nyligen gjort en utredning kring arvodering där det landade i att det inte lönar sig att arvodera 
personer som inte ska arvoderas på 100 %. Det diskuterades även kort om hur de olika kårerna tog in 
extern hjälp utan att landa i några slutsatser. 

Rundvandring Campus Valla (Linköping) 

En relativt snabb och oorganiserad rundvandring där fokus låg på kårhuset Kårallen som LinTek delar 
med de andra kårerna precis som i Norrköping. Det intressanta med detta kårhus är att 
sektionslokalerna ligger i kårhuset.  

Reflektioner 

KO 

Det var väldigt roligt att träffa alla i KORK igen. Det är en viktig mötesplats för att ha möjlighet att 
bolla saker med personer med liknande arbetsuppgifter. Vidare har programmet varit delvis givande 
för ChS där jag främst tar med mig pass 2 och 3 samt rundvandringarna då mycket handlar om 
engagemang och campus i mitt arbete just nu medan pass 1 inte var speciellt givande. 

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Carl von Rosen Johansson 

Kårordförande    
ko@chalmersstudentkar.se   

mailto:ko@chalmersstudentkar.se
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Reserapport – UKÄ Rättsäkerhetskonfe-

rens 2016  

Inledning 

Bakgrund och syfte 
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) bjuder årligen in intressenter vid de svenska lärosätena till en 
konferens som handlar om rättssäkerhet. Chalmers Studentkår besöker konferensen i den mån det går 
för att hålla sig uppdaterad i aktuella frågor kring rättssäkerhet. Besöket på denna konferens gjordes i 
samband före en RUBIK träff i Stockholm som skedde den 26-27 oktober. 

Tid och plats 
25 oktober 2016 på Stockholm Conference Center i Stockholm.  

Närvarande 
Vice ordförande i utbildningsenheten (vUO) var närvarande. 

Program 

Presentation av Institutet för utbildningsrätt  
Universitetslektorn Sverker Scheutz från Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet 
presenterade sitt institut och föredrog vikten i att forska inom utbildningsrätt. Sverker lyfte några 
tankeställare, så som; när börjar ett examinationsärende? En fråga som kan vara värd att tänka på. 

Rättssäker examination 
UKÄ presenterade en remiss som de tidigare i år har skickat ut. Mycket fokus låg på rättssäkerhet vid 
digital examination och hur rättssäkerhet appliceras på pedagogiska examinationsformer t ex 
kamraträttning. UKÄ kommer sammanställa svaren ifrån remisserna och uppdatera deras rapport om 
rättssäker examination.  

Aktuella frågor 
Fokus på passet var att lyfta den remiss som UKÄ tidigare hade skickat ut som handlade om rättssäker 
examination, men inget anmärkningsvärt lyftes.  

Möta människor med rättshaveristiskt beteende 
Leg. Psykoterapeut och författaren Jakob Carlander hade ett seminarium kring personer med 
rättshaveristiskt beteende. Han lyfte först vad beteendet var för något och hur man identifierar det. 
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Sedan diskuterades det kring hur man ska bemöta personer med ett sådant beteende samt hur det tas 
med till sin egna verksamhet.   

Reflektioner 
Första delen av dagen var till en viss besvikelse då jag hade hoppats på att UKÄ skulle prata lite mer 
om det nya kvalitetssäkringssystemet som är aktuellt. Det känns lite märkligt att inte UKÄ pratade 
mer om det då det är en stor förändring som det är väldigt tyst om. Jag tror att man bör ta med sig lite 
vaksamhet kring frågan och ligga i framkant.  

Andra delen av dagen som handlade om rättshaveristiskt beteende var väldigt bra och jag kommer 
definitivt ha mycket jag kommer att ta med mig till min kårledning. Att ha en förståelse om 
rättshaverister är bra i vår organisation och förstå hur man hanterar dem. En reflektion som gjordes 
med de andra kårerna var att det inte är ofta en kår träffar på rättshaverister utan det kanske sker så 
sällan som vartannat år men att det kan vara värt att på något sätt och vis lämna över denna kunskap 
till efterträdare.   

Allt som allt tyckte jag att hela konferensen inte var värt en resa till Stockholm ifall vi inte hade haft 
en RUBIK-träff i samband med den. Detta trotts att jag tar med mig bra tankar hem till Chalmers. En 
sak som jag uppskattar var möjligheten att mingla med andra kårer.  

 

Frågor ställs med fördel till, 

Pontus Savolainen 

Utbildningsenhetens vice ordförande  

vuo@chs.chalmers.se 
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Beslutsunderlag: Ändra budgeten för Kå-

rens Dag 

Bakgrund 
Kårens dag är en dag som ligger i februari vars syfte är att visa upp studentkårens verksamhet. De sen-
aste åren har utställarplatser sålts till externa parter för att dra in pengar som sedan kan utnyttjas till 
alla möjliga kostnader för denna dag. Dessa utställarplatser har varit centrala och utställarna som har 
betalat för att få medverka under dagen har fått attraktiva platser och hamnat i fokus. De som hamnat 
i skymundan har varit Kårens egna kommittéer och föreningar vilket i sin tur innebär att dagen tappar 
sitt syfte. Ett annat problem har även varit att kommittéerna inte har sett någon nytta med dagen och 
därför inte budgeterat för dagen. Det har även lett till att Kommunikationsavdelningen har fått dra i 
väldigt mycket. Kommunikationsavdelningen har fått sammankalla alla kårkommittéer för en works-
hop under novembermånad för att hjälpa de att spåna på idéer. Dessa idéer har inte heller kunnat ut-
vecklas eller förverkligas eftersom det inte finns utrymme i budgeten.  

År 2016 hjälpte Kårhuskommittén, hädanefter benämnda som KåK, till med planering, utvärdering, 
möblering samt andra operativa saker som behövde göras både före och under själva dagen.  

I dagsläget är det budgeterat för projektet att gå back med 15 000 kr. Dock är kostnaderna för dagen 
betydligt högre än så men har täckts av att Chalmers Studentkår Promotion sålt utställarplatser till 
externa parter. De kostnader som funnits har varit 12 000 SEK till tygpåsar som delats ut under dagen, 
marknadsföringskostnader i form av tryckkostnader, 4 300 SEK samt enkla mackor till en workshop 
som hållits inför dagen.  

Förslag 
Eftersom intresset för att satsa på Kårens dag urholkas när det inte finns medel att röra sig med är ett 
förslag att skapa en äskningspott med en summa pengar som alla utställare kan äska från. Till denna 
pott ska det finnas tydliga riktlinjer för hur mycket som får äskas och till vad man får äska. Se bilaga 1. 
Det bör vara en representant från Kårledningen, en från kommunikationsavdelningen samt en från 
KåK som ansvarar för denna pott i form av att vara jury.  

För att syftet med Kårens dag ska uppfyllas behöver fokus riktas bort från externa parter. Denna dag 
ska inte vara ytterligare ett forum för externa utställare att marknadsföra sin verksamhet. Förslaget är 
därför att studentkåren ska, fortsättningsvis, satsa pengar från sin egen verksamhet för att visa upp 
sin verksamhet. Budgetförslag för vilka kostnader som årligen kommer att finnas för Kårens dag finns 
i bilaga 2.  

Studentkåren innefattar även teknologsektioner. Eftersom Kårens dag är till för att visa upp Student-
kårens verksamhet ska även teknologsektioner bjudas in. Genom att låta teknologsektioner delta för-
väntas det locka ännu fler medlemmar till kårhuset då deltagande sektion förväntas att locka ett visst 
antal sektionsmedlemmar. Teknologsektionerna får valfritt välja vilka/vilken av deras föreningar som 
ska representera dem på Kårens dag. Även dem kommer att få inbjudan till workshop för att kunna 
spåna på idéer och dem kommer att kunna anmäla sig på samma sätt som dem centrala kårkommitté-
erna och föreningar. Alla teknologsektioner som vill delta kommer att tilldelas en yta på 3x2 meter. 
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Eftersom verksamheten aldrig sammanträder och umgås tillsammans förutom under Kårens dag är 
det ett ypperligt tillfälle att efter mässdagen och efter gemensam städning fortsätta kvällen tillsam-
mans. Förslaget är att det ska vara en gemensam sittning på kvällen där utställarna får möjlighet till 
minst tre stycken kostnadsfria platser. Anmälning till sittningen sker i samband med anmälningen till 
Kårens dag. I budgeten är det budgeterat för 150 sittande men eftersom Kårrestaurangen kan ta emot 
många fler finns det möjlighet att sälja extra biljetter till ett självkostnadspris. Andra alternativ till 
maten enligt kalkylen kan finnas, och ett billigare kuvertpris kan göra att fler ges möjlighet att gå på 
middagen. Anledningen till att matfrågan lämnas öppen är att det i dagsläget inte går att säga hur 
mycket tillgänglig arbetskraft vi har till det extra arbete de billigare alternativen kräver. 

Specificering av inköp   
Se bilaga 2 för specificering utav inköp. 

Bilagor 
Bilaga 1 innehåller riktlinjer för äskningspotten. Bilaga 2 innehåller specificering utav inköp och för-
slag på den utökade budgeten. 

 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkas 

att Skapa en äskningspott på 10 000 SEK som deltagarna kan äska pengar ifrån 

att Kårstyrelsen fastställer äskningspottens riktlinjer enligt bilaga 

att Inga utställarplatser ska säljas till Kårens dag 

att Alla kostnader för Kårens dag tas från Studentkårens egen budget 

att Det arrangeras en sittning för utställare i Kårrestaurangen på kvällen där varje utställare har 
möjlighet till minst tre stycken kostnadsfria sittningsbiljetter. 

att Det ska ges möjlighet att köpa extra sittningsbiljetter till ett självkostnadspris.  

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Vania Khairallah   Simon Holm 
vAO 16/17    HA 16/17 
vania.khairallah@chalmersstudentkar.se  simon.holm@chalmersstudentkar.se 

 

 

 

mailto:vania.khairallah@chalmersstudentkar.se
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Bilaga 1 – riktlinjer för äskningspott till 

Kårens dag 
 Äskningspotten uppgår till totalt 10 000 SEK 

 Äskningspottens jury består av en från kommunikationsavdelningen, en från kårhus-
kommittén och en från kårledningen. Juryn är ansvariga för potten. 

 Äskaren får endast äska pengar till något som används i samband med kårens dag. Det är 
juryn som beslutar vad som är rimligt.  

 Man kan endast äska pengar under en viss period, förslagsvis inom en vecka efter att 
workshopen hållits. Detta för att idéer snabbt glöms bort och att ha en längre äskningspe-
riod är inte önskvärt. Dels för att det inte är motiverande för äskarna att det ska gå lång 
tid innan man får svar men även för att det blir svårt för juryn att samla ihop alla 
äskningar för att göra en rättvis bedömning.  

 Riktlinjerna för att äska är 200 SEK men det är juryn som beslutar vad som är rimligt. 
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Bilaga 2 – Budgetförslag 
 

Produkt Kostnad 
Tygpåsar 12 000,00 kr 
Ståbord 7 000,00 kr 
Mat till workshop1 2 250,00 kr 
Tryckkostnader 4 300,00 kr 
Sittning inkl. moms2 32 760,00 kr 
Äskningspott 10 000,00 kr 
Utrustning från LoB 1000 kr 
Totalt 69 310,00 kr 

 

I tabellen ovan presenteras olika kostnader i samband med Kårens dag.  

 

 

 

 

  

                                                             

 
1 Mat till workshopen är beräknad på 50 deltagare med en matkostnad på 45kr/deltagare.  
2 Sittningen kommer att vara i Kårrestaurangen och innefatta buffémat, efterrätt samt läskedryck till 
maten. Kostnaden är beräknad enligt 195 SEK exklusive moms per person (ChSRAB buffé) och den 
totala kostnaden är beräknad på 150 sittande. Denna kalkyl är inte slutgiltig, utan om kuvertpriset 
kan fås till lägre kostnad kan antalet platser utökas.  
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Beslutsunderlag:  

Uppdatera e-postsignatur 

Bakgrund 
Nuvarande e-postsignatur i kårens grafiska profil har visats sig användas mycket sällan och med 
några års erfarenhet bakom oss även visat sig  innehålla onödigt mycket information (fax, postadress 
osv). Vi har istället observerat hur signaturer i kårens namn används idag och utformat ett förslag 
som bättre matchar dagens behov, teknik och bättre speglar kårens grafiska profil. 

Den är fortsatt oformarterad, det vill säga utan bilder och HTML-formatering, eftersom majoriteten 
av e-postklienter inte tar emot bilder automatiskt. Det innebär att loggan bifogas som bild istället 
samt en ikon med ett rött kryss över i själva mailet. Detta skapar otydlighet och ser dessutom oproff-
sigt ut. Med detta förslag tror vi att fler kommer använda signaturen, vilket är syftet,  och det blir en-
klare för användarna att skapa den med tydliga instruktioner, särskilt för de inom kåren som använder 
sig av andra e-postklienter än Outlook. 
 

Förslag 
Att uppdatera studentkårens officiella e-postsignatur för att passa dagens behov och användande. 

Eventuella bilagor 
Bilagan visar hur sidan om e-postsignaturer ser ut i kårens grafiska profil 

Yrkande 
Med ovan som bakgrund yrkas 

att anta förslaget om uppdaterad e-postsignatur för kårens grafiska profil enligt bilaga 

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Noelle Madsen 
noelle.madsen@chalmersstudentkar.se 
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Grafiskt manér
E-post

6.7

Den som vill kan använda automatisk 
signatur i sina e-brev. Signaturen ska då 
följa denna mall.

Typsnittet som används i signaturen är 
Courier eller Courier New. Dessa typsnitt 
har fast bokstavsbredd, vilket gör att din 
signatur med stor sannolikhet ser ut som 
det är tänkt även på mottagarens skärm 
(och utskrift). Använd mellanslag, inte 
tabbstopp, eftersom de inte alltid fungerar 
hos mottagaren. Svenska meddelanden 
följs av svensk signatur och engelska med-
delanden kan följas av engelsk signatur.

BEFINTLIG SIGNATUR
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Grafiskt manér
E-post

6.7

Den som vill kan använda automatisk 
signatur i sina e-brev. Signaturen ska då 
följa denna mall.

Typsnittet som används i signaturen är 
Courier eller Courier New. Dessa typsnitt 
har fast bokstavsbredd, vilket gör att din 
signatur med stor sannolikhet ser ut som 
det är tänkt även på mottagarens skärm 
(och utskrift). Använd mellanslag, inte 
tabbstopp, eftersom de inte alltid fungerar 
hos mottagaren. Svenska meddelanden 
följs av svensk signatur och engelska med-
delanden kan följas av engelsk signatur.

FÖRNAMN EFTERNAMN
Titel 
Ev. Kommitté/förening/nämnd/företag

T: 031-772 39 XX
Chalmers Studentkår
www.chalmersstudentkar.se

NAME SURNAME
Title
Ev. Committee/society/company

T: 031-772 39 XX
Chalmers Studentkår
www.chalmersstudentkar.se

FÖRNAMN EFTERNAMN
Titel 
Ev. Kommitté/förening/nämnd/företag

T: 031-772 39 XX
Chalmers Studentkår
www.chalmersstudentkar.se

NAME SURNAME
Title
Ev. Committee/society/company

T: 031-772 39 XX
Chalmers Studentkår
www.chalmersstudentkar.se

Automatisk signatur i sina e-brev är att 
rekommendera. Signaturen ska då
följa denna mall.

Typsnittet som används i signaturen är 
Open Sans, storlek: 10 punkter.

Namnet är i versaler, fetstil och kårens 
blåa färg. Om färgen inte finns som 
kan man klistra in från t.ex. word. Som 
alternativ till kårens blåa färg kan svart 
användas. Se färgkoder nedan.

Titeln är kursiv.

Svenska meddelanden följs av svensk 
signatur och engelska meddelanden
kan följas av engelsk signatur.

R: 0
G: 172
B: 255

H: 00
E: AC
X: FF

Färgkoder:

UppdATERING
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Gasquekommittén 
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Förslag om uttag ur Gasquefonden 
 
Bakgrund 

April 2015 ingick GasqueKommitteen och Ljud och bildgruppen i avtal där Ljud och bildgruppen 
skulle ta över delar av ljudet och ljuset i Gasquen. För detta skulle de få hälften (300 kr) av ljud 
och ljushyran som tas när man hyr Gasquen. Emellan april 2015 och juli 2016 fanns inget sätt att 
föra över dessa pengar utan gick då till Gasquefonden. Efter juli 2016 skrevs ett nytt avtal där 
betalningarna skulle ske efter varje läsperiod. Emellan april 2015 och juli 2016 var det totalt 112 
tillfällen där ljud och ljushyra betalades. Detta ger en total summa på 33 600 kr. 
 

 
 
  

Förslag 
Med ovan som bakgrund föreslår Gasquekommittén genom Rasmus Nordström 
 
att ett uttag ur Gasquefonden på 33 600 kr görs för att betala Ljud och Bildgruppen 

för deras arbete från april 2015 till juli 2016 
 
 
 
Gasquekommittén genom 
 
 
_____________________________________________ 
Rasmus Nordström, Ordförande Gasquekommittén 
 
 
 



Sk
ap

at
: 2
01
6-
09
-2
7 

C
:\

U
se

rs
\K

al
ky

la
to

rn
\D

ow
nl

oa
ds

\A
vs

äg
el

se
r i

no
m

 V
er

a.
D

O
C

X
 

DOKUMENTTYP 

2016-10-15  
 

Avsägelser inom Chalmersspexet Vera

Motivering 
  Jag Raha Dadgar, IT2014 avsäger mig min post i [ljudråddare i Chalmersspexet Vera]. 

Detta på grund av personliga stjäl, 

Frågor ställs med fördel till, 

Namn: Raha Dadgar 
Post: Kemivägen 7A 41258 
Email: da_raha@yahoo.com 

!  av !  1 1
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Avsägelser inom Chalmersspexet Vera 
 

Motivering 

 Jag Peder Widborg, Sjö h12 avsäger mig min post i årets Vera 2017 som ljusroddare. 

Detta på grund av personliga stjäl. 

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Peder Widborg 
Ljusroddare 
Peder@widborg.se 
 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse INTORK HT15/VT16 

Verksamhetsåret 2015-07-01 - 2016-06-30  
 

Gruppmedlemmar 
● Ylva Karlberg, NTK 
● Tania Christensen, THS 
● Omar Ali, THS 
● Anna Björkman, LinTek 
● Joel Strömblad (2016-01-01 - 2016-06-30), LinTek 
● Emelie Abrahamsson, LinTek 
● David Söderberg, Teknologkåren vid Luleå Tekniska Högskola 
● Desirée Ohlsson, TLTH 
● David Gustavsson (2015-06-30 - 2016-01-01), TLTH 
● Niklas Ingemansson (2016-01-01 - 2016-06-30), TLTH 
● Lovisa Jäberg, Chalmers 
● Magnus Färm, Uppsala 

 

Återkoppling till verksamhetsplanen 

Träffarna 

Träffarna har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Gruppen har haft 4 stycken 
träffar under året. Den första träffen i Umeå 2015-10-09 - 2015-10-11, den andra träffen i 
Linköping 2015-12-11 - 2015-12-13, den tredje träffen i Stockholm 2016-03-18 - 
2016-03-20 och den fjärde i Lund 2016-05-20 - 2016-05-22.  
 

Åtaganden och ansvarsfördelning 
Loggboken användes och redovisades i början av året, men har inte använts aktivt under 
de senare träffarna. 
 
Anvarsfördelningen inför varje träff har inte fungerat som planerat, då lärosätetsvärden 
även har varit konferencier. Protokoll har inte aktivt förts. 
 

Kommunikationskanaler 

Gruppen primära kommunikationskanal har varit gruppens Facebook-grupp samt mail. 
Även Google Drive har varit en viktig kanal för att samla gruppens dokument. 

 



INFARK och TORKs aktivitetet under året 
Gruppen har under året träffats på samtliga av de fyra planerade träffarna. På träffarna 
som gruppen haft diskuterades de punkter som gruppen gemensamt planerat i början av 
verksamhetsåret samt övriga punkter som kändes aktuella att prata om under träffarna. 
Efter varje träff har det gjorts en grov sammanställning av vad som diskuterats som 
återfinns i den gemensamma Google Driven. 
 
Inom gruppen har gruppmedlemmarna under året funnits tillgängliga som stöd för 
varandra i specifika frågor som rör respektive gruppmedlems arbete på dennes lärosäte. 
 
Under våren bytte INFARK och TORK namn till det gemensamma namnet INTORK. 

Reftec-överlämningen 2015-06-22 - 2015-06-24 
Vi började vårt år med en Reftec-överlämning i Stockholm. Vi skrev vår verksamhetsplan 
och en vision av vad vi tyckte Reftec skulle vara bra för. Mest var det en chans att få ett 
ansikte på alla, att mingla och lära känna de andra kårernas verksamhet. 

Träff i Umeå 2015-10-09 - 2015-10-11 
På denna träff diskuterades hur samarbetet mellan INFARK och TORK skulle fungera 
under året. Det diskuterades även medlemsrekrytering och engagemang. 
Sovplatser ordnades i Ylvas lägenhet, NTK lånade ut luftmadrasser. 
På denna träff närvarade Ylva Karlberg, David Söderberg, David Gustavsson, Desirée 
Ohlsson, Anna Björkman, Emelie Abrahamsson och Omar Ali. 
 

Träff i Linköping 2015-12-11 - 2015-12-13 
På denna träff diskuterades kommunikation mellan olika campus, giveaways, målgrupper 
och kommunikationskanaler. INFARK och TORK hade även separata pass med enskilda 
diskussioner. 
Sovplatser ordnades i vandrarhemmet Mjellerumsgården vid campus Valla.  
På denna träff närvarade Anna Björkman, Emelie Abrahamsson, Ylva Karlberg, David 
Söderberg, David Gustavsson och Desirée Ohlsson. 
 

Träff i Stockholm 2016-03-18 - 2015-03-20 
På denna träff diskuterades: medlemsstatistik, medlemsrekrytering, medlemssystem, 
redaktionsarbete, varumärke, engagemang, marknadsföring och PR, få studenter att 
reagera, samarbete info och tidning, Reftecs stora pris samt riktlinjer för 
Reftec-samarbetet. Sovplatser ordnades i Annexet på Nymble. På denna träff närvarade 
Omar Ali, Ylva Karlberg, Niklas Ingemansson, Tania Christensen och Desirée Ohlsson. 
 



Träff i Lund 2016-05-20 - 2016-05-22 
På den sista träffen för verksamhetsåret diskuterades individuell överlämning för de 
avklivande samt kommande REFTEC-överlämning i Uppsala. Det pratades även om hur 
utbildningsverksamheten i de olika kårerna kan marknadsföras bättre. Gruppen bodde i 
ett hus på Siriusgatan 9 via Airbnb. På denna träff närvarade Ylva Karlberg, Niklas 
Ingemansson, Tania Christensen, Desirée Ohlsson, Anna Björkman och Joel Strömblad.  
 
 

Sammanfattning 
Gruppen är nöjd med att ha träffats alla fyra gånger som planerat. Dock är det tråkigt att 
närvaron inte alltid varit hög. Uppsala och Chalmers har inte varit med någon av 
gångerna, vilket är beklagligt.  
 
Träffarnas innehåll har varit givande och lärorikt. De skulle dock kunna effektiviseras. De 
diskussionspass som hölls under träffarna har fungerat som mycket bra idé- och 
erfarenhetsutbyte kårerna emellan.  



Verksamhetsberättelse KORK 2015/2016 
KORK har ordet  
Kårordföranden som under året varit en del av KORK: 

● Björn Sanders, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
● Veronika Aspvall, Chalmers Studentkår 
● Sebastian Brandtberg, Linköpings teknologers studentkår 
● Pontus Gard, Tekniska Högskolans studentkår 
● Malin Eriksen, Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
● Olov Tingström, Umeå naturvetar- och teknologkår 
● Simon Persson, Teknologkåren vid Luleås tekniska universitet 

 
Under verksamhetsåret 2015/2016 så har KORK som både styrelse och arbetsgrupp satsat på att 
förbättra och förtydliga syftet och förväntningarna som Reftec har på de olika arbetsgrupperna. KORK 
har genom detta arbetat fram nya riktlinjer som har förankrats både i medlemskårerna men även 
arbetsgrupperna inom Reftec. De största skillnaderna från förut är att det nu är definierat hur många 
träffar varje arbetsgrupp förväntas ha samt att det även finns medel från varje medlemskår till dessa 
träffar. 
 
I övrigt så har fokus legat på att stötta varandra och utbyta erfarenheter samt tips & trix.  
 
Styrelsemöten 
Reftecs styrelse har sammanträtt tre (3) gånger under året: 
2015-09-21 
2016-01-28 
2016-04-01 
 
De viktigaste besluten under året har varit de nya riktlinjerna för arbetsgrupperna. Att Reftecs stora pris 
delades ut till Kodcentrum samt att Reftec styrelse avsatte 35 000 kronor plus moms ur sitt egna kapital 
för att finansiera hur mår teknologen (HMT) nästa verksamhetsår. 
 
Träff 1 Linköping 
I Linköping samlades både KORK och VORK för att diskutera ledarskap och verksamhetsstyrning. 
Efter en ledarskapsföreläsning av Jörgen Ljung så diskuterades ledarrollen vid olycka/dödsfall. Under 
dagarna utvärderades junis Reftec-överlämning, kårstatus och medfinansiering. 
 
Träff 2 Chalmers 
På Chalmers låg fokus på träffen på att diskutera framtiden för Reftec och arbetsgrupperna. Ett utkast 
på riktlinjer togs fram med hjälp utav diskussionsfrågor om hur kårerna såg på samarbetet framöver. 
Det andra ämnet under träffen var arbetsbelastning där kårerna tipsade varandra om hur de arbetar för 
att kårledningsledamötena ska hålla en rimlig arbetsnivå. 
 
 
 



Träff 3 Umeå 
Under mötet i Umeå så fanns tre huvudfrågor, ideellt engagemang, sektionskontakt och Reftecs nya 
riktlinjer. Samtalet runt både ideellt engagemang och sektionskontakter handlade till stor del om 
informations- och erfarenhetsutbyte. Feedbacken från remissrundan diskuterades och några få 
ändringar gjordes. Slutligen fastställdes de nya riktlinjerna.  
 
Träff 4 Lund  
Lund blev en sammanfattning av årets arbete med formalisering av reftec-samarbetet och planering av 
överlämningen både den allmänna och KORKs specifika. I den senare fokuserade vi på uppföljning av 
förra årets utvärdering och därefter ansvarsuppdelning för eget arbete med överlämningspassen. 
Slutligen utvärderade vi årets arbete i KORK genom att stämma av mot verksamhetsplanen. 
 
Avslutande reflektion och utvärdering 
Överlag anser KORK att arbetet i arbetsgruppen under året har fungerat mycket väl. Vi har följt den 
värdegrund vi satte upp i verksamhetsplanen och är mycket nöjda med den. De delar av träffarna som 
har fokuserat på incheckning och avstämning av läget i kårerna har varit speciellt uppskattade; 
kommande år bör ytterligare fokus läggas på detta. I övrigt anser vi att de övergripande temana har 
varit relevanta. Dock saknades diskussioner om rollen som studeranderepresentant, strategi och 
långsiktighet samt implementerings- och förankrings-processen. 
 
Slutligen vill vi poängtera vikten av samkväm inom KORK och därmed avråda från att, framförallt 
tidigt under verksamhetsåret, ha träffar gemensamt med andra arbetsgrupper. 
 
 
 
 
 
 
I alla sorters väder som vår herre hittar på, nådens år 2016, 
 
 
 
Björn Sanders, Veronika Aspvall, Sebastian Brandtberg, Pontus Gard, Malin Eriksen, Olov Tingström, 
Simon Persson 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  
RUBIK 2015/2016 
ÖVERGRIPANDE 
Reftecs utbildnings- och internationaliseringskommité (RUBIK) är ett diskussionsforum för utbildnings- och 
internationellt ansvariga inom Reftec-samarbetets kårer.  

Verksamhetsberättelsen är menad att följa upp på årets verksamhet och verksamhetsplanering för att 
möjliggöra förbättrad planering över årscyklerna. Verksamhetsberättelsen är ett verktyg i kommande års 
verksamhetsplanering för RUBIK. 

ÅRETS VERKSAMHET 
RUBIK har under verksamhetsåret arrangerat fyra träffar utöver de gemensamma Reftec-överlämningarna. 
Av dessa var en träff, direkt efter sommarperioden, en kick-off där årets verksamhet planerades och de övriga 
var tematiska diskussionsträffar. Verksamhetårets fyra tematiska träffar har fokuserat på pedagogik, 
rättsäkerhet och organisering av studeranderepresentanter. Även kommunikation och informationsspridning 
till den senare har diskuteras, internationella frågor har behandlats för samtliga punkter då dessa innefattas i 
begreppet ”studerande”.  

Under kick-offen diskuterades ett större antal ämnen varpå de mest intressanta valdes ut för att diskuteras i 
detalj under senare träffar. De senare träffarna förbereddes av värdkåren och kontaktpersonen gemensamt. 
Under året har RUBIK även haft fokus på att ha särskilt förberedda träffar för att under den gemensamma 
tiden vara med effektivt värdeskapande.  

Fokusfrågorna har lyfts under diskussion men inletts med en presentation av lärosätena och hur vi som 
utbildningsbevakare jobbar med bl.a. internationalisering. Kårernas påverkansstruktur och rekrytering av 
studeranderepresentanter har diskuterats. De ämnen som skulle behandlas enligt verksamhetsplanen har även 
varit uppe till diskussion. Dessa har varit: pedagogik, examinationsformer, studiebevakning av grupper som 
faller utanför befintliga strukturer, frågor gällande doktorander, utbildning gentemot forskning, förankring av 
vårt arbete, internationalisering, jämlikhet, mångfald och likabehandling, rättssäkerhet, ingenjörer/program, 
utbildningspolitik och slutligen studentrekrytering.  

UTVÄRDERING AV ÅRET 
Medlemmarna i RUBIK har i utvärdering av året vart nöjda med årets verksamhet och upplägg. Särskilt väl 
fungerande har varit att planera årets träffar efter sommaruppehållet då det gett alla de valda på läsårsmandat 
att orientera sig kunskapsmässigt innan ämnen ska väljas ut. Det gör också att RUBIK i större utsträckning 
anpassas till de förtroendevalda under året. Att försöka i större utsträckning planera och förbereda pass till 
RUBIK-träffarna har också vart mycket lyckat. 
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RUBIK upplever att valen av fokusämnen för träffarna genomgående har vart lyckade. Därtill har den 
stående punkten Runda bordet innefattat värdefulla diskussioner om aktuella ämnen, både för lokala som 
nationella frågor.  

PRISER 
Utmärkelsen Reftecs stora pris tilldelades Kodcentrum, RUBIK utelämnade nominering. 

TRÄFFAR 
1. Kick-off, 27-28 augusti 2015, Linköping 

2. Träff 1: Rättssäkerhet, kvalitets- och utvärderingssystem, 5-7 oktober 2015, Stockholm 

3. Träff 2: Ingenjörens roll, 25-26 november 2015, Göteborg 

4. Träff 3: Organisering av studeranderepresentanter, 28-29 januari 2016, Umeå 

5. Träff 4: Pedagogik, 31 april-1 maj 2016, Lund 

6. Överlämning, 21-23 juni 2016, Uppsala 

LEDAMÖTER 

1. Adrian Wennström, UTN 

2. Amanda Sterner Nordin, THS 

3. Filippa de Laval, TLTH 

4. Jennifer Davidsson, TKL 

5. Johan Lillja, UTN 

6. Johanna Enderstein, ChS  

7. Lennart Kjellman, THS 

8. Lina Vänglund, UTN (kontaktperson) 

9. Linda Karlsson, NTK 

10. Linn Svärd, TLTH 

11. Linnea Thörnqvist, TLTH 

12. Sandra Gustavsson, LinTek 

13. Seth Ramström, LinTek 

14. Simon Nilsson, ChS 

15. Svea Ekelin, THS 

16. Veine Haglund, THS 
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Verksamhetsberättelse Smurf 2015/2016 

Vi träffades på Reftec-överlämningen -15 och utbytte mycket erfarenhet och 

information om olika sätt att hantera problem relaterade med lokaler och förvaltningen 

av dessa. Vi bestämde oss för att inte ha några träffar resten av året men kom senare 

fram till att vi ville det ändå. Pedellen besökte HA på hösten i oktober med mer 

informationsutbyte, visning av Kårhuset samt samtal gällande ägandestrukturer och 

Kårutformning.  

Detta var lyckat och vi råder därför nästa års Smurf att försöka planera in två träffar.  

 

 

ANTON JOHANSSON             MARCUS PETERSON         

Husansvarig, Chalmers studentkår Pedell, Teknologkåren vid LTH                
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Verksamhetsberättelse för STARK 15/16 
Studiesocialas och Alkoholansvarigas RådsKonferens - STARK 

- Tillsammans är vi STARKa  

Närvarande under 15/16 
Madeleine Czarnecki, Chalmers Studentkår, ChS 
Gustav Nordqvist, Tekniska Högskolans Studentkår, THS 
Erik Samuelsson, Tekniska Högskolans Studentkår, THS 
Fredrik Nilsson, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, UTN 
Felicia Fisk Arborén, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, UTN 
Andreas Partoft, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek 
Camilla Blomberg, Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek 
John Alvén, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH 
Gustav Seemann, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH 
Adam Bonnedahl, Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK 
Linus Halldén, Teknologkåren vid Luleås Tekniska Universitet, TKL 
 

Träffar 
Alla träffar blev av där den i Umeå fick dålig uppslutning på grund av att ChS ej kände att 
ämnet var relevant, NTK kände sig överbelastade, TKL ej är arvoderad och LinTek haft 
sjukskrivningar inom ledningsgruppen.  

STARK i Umeå 
Plats: Umeå Universitet 
När: 2-3 november  
Närvarande: THS, UTN, TLTH 
 
Träffen i Umeå blev av men det var dålig uppslutning. Temat på träffen var Funktionärsvård så 
diskussionerna och passen handlade om generellt engagemang, tackarrangemang, 
sammanhållning, ledarskap, utbildning, rekrytering och tillgänglighet. 
Det var svårt att hålla omfattande diskussioner eftersom vi bara var tre kårer närvarande. Det 
blev lite andra diskussioner om avtal och tillstånd eftersom Lund tittade på ny leverantör men 
det var efter att temat kändes genompratat. 

STARK/STORK/MARK i Göteborg 
Plats: Chalmers Tekniska Högskola 
När: 15-16 februari 
Närvarande: ChS, UTN, THS, LinTek, TKL, TLTH 
 
Träffen började med runda bordet i STARK där varje kår fick berätta om sin verksamhet. Sen 
pratades det som alkoholkultur och alkoholtillstånd. Det hölls också två gemensamma pass 
med STORK och MARK där det första passet handlade  om kulturförändring där varje kår 
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fick presentera något de ville förändra och sen diskuterades det i blandade grupper. Det andra 
passet handlade om inkludering där det pratades om olika utsatta grupper samt lösningar på 
hur de kan bli mer inkluderande.  

STARK på Skypemöte 
När: 11 maj  
Närvarande: THS, ChS, UTN 
 
Planerade överlämningen.  



Verksamhetsberättelse STORK 15/16 
Året har flytit på bra inom STORK. Mycket fokus har legat på undersökningen “Hur mår 

teknologen” då det börjar närma sig att genomföra den igen och efter att ha pratat med 

företrädare som arbetat med den har det stått klart att arbetet kan förbättras starkt. 

 “Det är segrarna som skriver historien” Okänd STORKare 

Träff 1 - Likabehandling 26/10-27/10 Lund 

Under den första träffen hade vi temat Likabehandling och mångfald. Vi presenterade hur 

kårerna arbetar och vilka dokument som berör frågorna på varje kår, sedan diskuterade vi 

visionärt vad syftet med arbetet är och vart det är på väg. Slutligen hade vi ett pass då vi 

utbyte övningar och tips kring utbildningar i ämnet. Vi rundade av denna träff med att prata 

om Hur mår teknologen. 

“Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree it will live its 

whole life beliving it is stupid” Albert STORKstein 

Träff 2 - Studiemiljö 2/12-3/12 Luleå 

 Vi visade upp lite exempel på “bra” studiemiljöer (studieplatser) från de olika lärosätena. Vi 

pratade också om vad som definierar en bra/acceptabel studieplats. Vi fick en rundtur av en 

anställd på LTU som jobbar med att utveckla studiemiljön på campus och fick se exempel på 

nybyggda studieplatser, föreläsningssalar och miljöer med många smarta lösningar. Vi 

pratade också om skyddsombud och organisationen av dessa, samt psykosocial studiemiljö 

och hur lärosätena jobbar med det. Till slut diskuterade vi även studenthälsa och 

narkotikaproblem i studentkretsar. Vi rundade av denna träff med att prata om Hur mår 

teknologen. 

 “I am going to stand outside.. If anyone asks where I am…  

  I AM OUTSTANDING!” Generellt STORK-språk 

Träff 3 - Alkoholkultur (med STARK och MARK) 15/2-16/2 

Göteborg 

Detta pass var planerat att hållas 15/2-17/2 men blev förkortat. Samtliga tre arbetsgrupper 

träffades och hade pass både separat och tillsammans. På de gemensamma passen 

pratade vi om  inkludering och kulturföränding. På passen som STORK hade själva var 

temana krisplaner och incidenter samt ett strategiskt pass om inkludering med mycket bra 

tankar som samtliga kårer kunde ta med sig hem till sig. Vi rundade av denna träff med att 

prata om Hur mår teknologen. 

 “Ta en kaka och var som folk… anders anders anders ANDERS ANDERS ANDERS” 

 STORK på kak-kalas med en And. 



Träff 4 - HMT, Verksamhetsberättelse och Överlämning 7/4-8/4 

Stockholm 

Detta pass var först preliminärt och skulle hållas 6/4-8/4. Syftet var ett uppsamlingspass för 

frågor som skulle avslutas under året. Under träffen planerades stora delar av 

överlämningen, vi arbetade med HMT och skrev verksamhetsberättelsen. Vi rundade av 

denna träff med att prata om Hur mår teknologen. 

“Jag är inte snygg eller vältränad men jag är rolig och gillar glass”  

Källa: STORKs tinder 

Mellan fysiska träffar 

Under året har ett antal Skypeträffar hållts på plattformen adobe connect. Vi har även använt 

maillistan för att få input och/eller ställa frågor som dykt upp i vårt arbete. Därutöver har vi 

självklart lagt tid på att planera träffarna och göra en del arbete med Hur mår teknologen, 

t.ex. ta in offerter och skriva handlingar till KORK. 

 

 “Mellan fysiska träffar… If you get what I mean” Oklart. 
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Verksamhetsberättelse 15/16 

Vad är VORK? 

VORK är Vice Ordförandes Rådskonferens som utbyter information, samarbetar 

och diskuterar budget, avtals och förvaltningsfrågor.  

(Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Reftec) 

Deltagare 

Caroline Lundström Uppsala teknolog och natuvetarkår (UTN) 

Filip Schulze Tekniska högskolans studentkår (THS) 

Jacob Karlsson Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) 

Johan Bondesson Chalmers Studentkår (ChS) 

Tobias Grundström Linköping teknologers studentkår (LinTek) 

Christian Olsson  Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet (TKL) 

(medverkade junidecember) 

Konferenser 

Överlämning i Stockholm, 2224 juni 

Konferens 1 Linköping, 2122 september 

Konferens 2  Göteborg, 30 november  1 december 

Konferens 3  Uppsala, 2728 januari 

Konferens 4  Lund, 30 mars  1 april 
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Överlämning i Uppsala, 2123 juni 

Mål och syfte 

VORK skall agera bollplank för sittande Vice ordförande eller motsvarande på 

Reftecs kårer. Konferenserna har som syfte att vara en inspirationskälla samt vara 

ett forum där man kan dela erfarenheter och idéer. Medlemmarna skall också 

möjligöra och uppmuntra till kontakt och utbyte utöver träffarna. 

Allmän reflektion 

Under överlämningen hade gruppen som vision att samtliga kårer skulle komma 

förberedda till de olika träffarna, något som vi under tidens gång förstod är 

svårgare att genomföra i praktiken. Vi bestäme oss tidigt under träffarna för att in 

lägga fokus på att föbereda material utan istället träffas och diskutera mer fritt om 

ett ämne. 

 

Inför detta verksamhetsår fick vi överlämnat att det har varit värdefullt att ha “må 

brapunkt” under konferenserna och detta har vi fortsatt att arbeta med och tycker 

att det är bra. Reflektionsrunda och utvärdering har gjorts vid avslutande möte vid 

varje konferens för att underlätta planering och eventuella justeringar inför nästa 

konferens. Vi fick även överlämnat att det skulle kunna vara önskvärt med 

utbildningar i exempelvis budgetpresentation och budgetläggning under en 

konferens, dock är detta inget som har implementerats under året.  
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Vi uppmanar att kontakta varandra utöver konferenserna, vilket vi har tyckt varit 

värdefullt. 

 

Bra saker inom VORK 

● gemensam ambition 

● konferenser har ägt rum på olika lärosäten 

● Utnyttjat kontaktytor utanför träffar 

● trevligt med en liten grupp 

● Träffar lunchlunch rekomenderas 

 

Saker som skulle kunna förbättas inom VORK 

● inställda tåg, skapar problem 

● roligt att göra en kvällsaktivtet  

● skriva en sammanfattning efter att varje konferens är avslutad 

Konferenser 

Överlämning i Stockholm 2015 

Deltagare: Alla kårer 

Den 22a till 24e juni var det överlämning på THS kårhus Nymble i Stockholm. 

Precis som de andra Reftecgruppena samlades VORK där. Gamla medlemmar och 
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nya lärde känna varandra. Giraff. Vi lärde oss om varandras kårer. Sedan fick de 

med mandatperiod 15/16 skriva sin VORKsamhetsplan. Det heter faktiskt så. Det 

var lite svårt att hitta bra datum under året då alla inte fått sina årsplaneringar än, 

men vi hittade ändå datum som i stort sett fungerade. Vi tog gruppbild nedan och 

gycklade på banketten. 

 

Konferens 1 

Deltagare: Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek 

Den första träffen för versamhetsåret genomfördes tillsammans med KORK och 

ägde rum i Linköping den 2122 september. De större punkterna som diskuterades 

under träffen var ledarskap, där pass genomfördes både som diskussion och med 
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extern föreläsare, samt medfinansiering och avtal med fakultet respektive 

universitet. 

Konferens 2 

Deltagare: Chs, UTN, TLTH och THS 

I månadsskiftet november  december hade VORK sin andra träff för året, denna 

gång i Göteborg. Fyra av sju kårer närvarande och temat för träffen var 

verksamhetsstyrning och verksamhetsstöd.  

Utifrån en preliminär plan formulerad i verksamhetsplanen skapades ett schema 

innehållande bland annat:  

○ Kontakt med styrelse, fullmäktige och sektioner 

○ Hur styrs organisationen? 

○ Råd, utskott och utbildningar av aktiva 

Med dessa punkter som grund fördes givande diskussioner i två dagar och det var 

tydligt att gruppen börjar bli varm i kläderna. Att ha förståelse för sin egen kår och 

sitt eget arbete är en förutsättning för att kunna sätta sig in i de andras och ge bra 

input. 

Eftersom Chalmers Studentkårs serverar hade kraschat i samband med att 

kallelsen skulle ut så kom handlingarna iväg lite sen och det blev organiserat lite 

senare än vad gruppen tidigare hade kommit överens om. De flesta hade haft en 

intensiv period innan träffen och det var koncensus bland medlemmarna kring att 

det inte spelade så stor roll med sena handlingar.  
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Konferens 3  

Deltagare: Chs, UTN, TLTH, THS och LinTek 

Denna konferens ägde rum i Uppsala, eftersom att konferensen i Luleå stäldes in. 

Konferensen låg bra i tiden och det var trevligt att träffas. Under träffen 

diskuterades incitament inom våra kårer och budgetarbete. 

 

Unde träffen visades olika budget upp och vi hade en allmän diskussion i övrigt. 

Det diskuterades även lite avstamp i budget och hur man kan resonera kring detta.  

 

Under träffen uppståd signalfel på tågen, vilket resulterade i ombokningar av resor 

och försenade hemresor. 

Konferens 4 

Deltagare: Chs, UTN, TLTH och THS 

Verksamhetsårets sista konferens var förlagd till Lund och behandlade 

överlämning samt VORKsamarbetet under nästkommande verksamhetsår. 

 

För överlämning diskuterades upplägg och genomförande på de respektive 

kårerna. Dels ur ett individuellt perspektiv, det vill säga överlämning av vice 

kårordförandeskapet och dels ur ett gemensamt perspektiv rörande respektive 

kårledningars överlämningar. 
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Utöver det diskuterades upplägget för VORK 16/17 genom utvärdering av 

VORKsamhetsplanen 15/16 så att gruppens reflektioner kan skickas vidare till 

nästa år. Därtill diskuterades nästa års möjliga teman samt datum för träffar så att 

arbetet med VORKsamhetsplanen för 16/17 kan genomföras smidigt i sommar. 
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Verksamhetsberättelse 

20160629 
ARG genom Balínt Gabulya, THS, Per Thor och Viola Häggström, LinTek, Sara 

Lundström, TKL, Linnea Kyrö Stenlund 

 
Verksamhetsberättelse 15/16  ARG 

Allmänt 
ARG har under året arbetat mycket med riktlinjer, förtydlingande kring ARG:s syfte, arbetssätt 
och upplägg av träffar. En förbättrad kommunikation med KORK har upprättats. En uppdatering 
av ARG:s informella styrdokument genomfördes.  
 
Följande stora förändringar har gjorts: 
 

● Nytt syfte har definierats  
● Antalet träffar över året har minskat 
● Det finns inför nästa år en budget för 4 möten per verksamhetsår och ledamot 

 

ARGMöten 

2223 September  Göteborg 

Synerginergieffekter av samarbete med högskolan/universitet 
De flesta kårerna har en bra relation med skolan, vissa får sitta med i avtalsförhandlingar eller 
strategiska råd angående externa parter. Vissa universitet delar även med sig om 
kontaktuppgifter till företag eller eventförslag med kåren. Idag är det svårt att få företag 
integrerade i kurser på universitetet, då det är många parter inblandade och risk finns att det 
påverkar kvaliteten. Vi ser dock att detta skulle vara optimalt för studenterna. Därför skulle en 
enklare struktur för kommunikation mellan skolan, studenterna och samhället uppskattas. 
Personlig utveckling 
Hur man kan få personlig utveckling i kårens organisation, råd,utskott och enheter mm. I 
dagsläget verkar det inte finnas så många “utbildningar” i detta och lathundar för hållbart 
engagemang skulle underlätta och uppskattas.  
Organisationsstruktur (PLs) 
Hur de olika organisationerna för mässorna  ser ut och effekten av en viss struktur.  
Mentorskap och Alumniverksamhet (NAs) 
 
4 November  Uppsala. 
Kommunikation och marknadsföring 
Några har endast svenska som språk medan andra har båda språken svenskaengelska. Många                         
börjar använda sig mer och mer engelska just för att det ska nå ut en större målgrupp, dock så är                                       
det några företag som har svårt med handhålla med engelskt material. Vissa kårer har bra koll på                                 
statistiken om hur deras kommunikationsvägar används och läses medan andra inte har detta                         
uppstyrt. Det används väldigt många kanaler för att kunna nå så mångamedlemmar sommöjligt                             
och för att kunna hålla dem uppdaterade. Det pratades även om olika sätt för att marknadsföra                               
och branda sig när det kommer till event. 
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12 Mars  Lund  
Kris och konflikthantering (PLs) inom mässorna projektgrupper 
 Diskuterade lösningar utifrån ett givet scenarion: Hur kan man växla mellan att vara 
gruppmedlem och att vara ledare? En lösning som kom fram var att sätta upp riktlinjer för varje 
ny gruppsituation. Sätta gemensamma mål på olika nivåer i organisationen var också något som 
föreslogs.  
 
Samarbeten med sektionerna angående näringslivsfrågor 
Hur strukturen kring samarbete hos varje kår funkar kring näringsgrupper. Vilka grupper som 
har vilka ansvar, vilka event genomförs av vem, vad sker på vilken nivå. Alla kårer fungerade 
väldigt olika och vissa mer komplicerade än andra. 

 
2122 April  Luleå. 
Huvudsamarbetsavtal 
En huvudsamarbetspartner innebär inte bara ytterligare exponering utan även andra tjänster och 
mjuka värden. Det som poängteras är att man kan ställa krav på varandra och parterna ska få ut 
något av avtalet därför ses avtalen mer som ett förhållande än en rena inkomster. Därför är valet 
av partner av största vikt. Synergieffekter av en gemensam samarbetspartner mellan kår och 
mässa skulle vara intressant, dock svårt att passa in under dagens definition av 
huvudsamarbetspartner och skulle därför vara svårt att genomföra. 
 

Utvecklingskonferenser (frivilliga) 
 
2 December  Stockholm. Fokus på näringslivssamverkan för positiv samhällsutveckling 
Företagen/organisationerna som deltog var Ericsson, Sveriges Ingenjörer och Saab. 
 
Speciellt fokus på kårens roll mellan näringslivet och högskolan. De flesta kårer har en väldigt 
liten roll för att utveckla den lokala samhällsutvecklingen och orsaken till detta är att det krävs 
mer kontinuitet arbete inom området för att kunna påverka. Ska kårerna driva en sådan fråga. 
För företag så är kåren ett bra sätt att marknadsföra sig till studenterna, eftersom samverkan för 
universiteten oftast innebär fokus på forskning istället för samverkan med studenterna 
 
11 Maj  Stockholm. Fokus på jämställdhet, mångfald och lika villkor 
Företagen/organisationerna som deltog var Sandvik, Sveriges Ingenjörer, Akzo Nobel, Seco Tools, 
Vattenfall, Ericsson, ABB och Saab. 
 
Fyra grupper tog fram var sin actionplan för att förbättra en utmaning inom fokusområdet.  

● “Rekrytering på lika villkor”  lösningen baseras på en anonymiserad ansökningsprocess, 
där uppgifter så som kön, etnicitet, ålder m.m. hålls anonyma så långt som möjligt för att 
minska personliga värderingar. 
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● “Hur får vi utbytesstudenter att stanna i/komma tillbaka till Sverige för att arbeta?”  

Skapa, med hjälp av engagemang, en plattform/verktyg som ger bättre förståelse och 
insikt i Sveriges näringsliv och kultur.  

● “Hur förenklar vi för utbytesstudenter att stanna i/komma tillbaka till Sverige för att 
arbeta?”  Ett informationsforum där utbytesstudenter får veta om facket, 
arbetsförmedlingen och Den svenska modellen genom workshops och dylikt. 

● “Breddad rekrytering för att hitta rätt kandidat med sökt kompetens till rätt position”  En 
kontinuerlig process som ifrågasätter och förändrar rådande hierarkier och strukturer 
genom insamling, analysering av data och uppföljning av resultat. 

 

ARGageddon 
 
Frivilligt: 17 november ARMADA  Mässornas projektgrupper och Näringslivsgrupperna 
träffas för utbyte av erfarenheter och kunskaper. 
Frivilligt: 2 februari  CHARM  Näringslivsgrupper träffas för utbyte av erfarenheter och 
kunskaper. 
Frivilligt: 9 februari  LARM  Mässornas gruppmedlemmar träffas för utbyte av erfarenheter 
och kunskaper. 

Företagsträffar (frivilliga) 
 ÅF, 3 december 
 Akzo Nobel, 26 januari 
 Ericsson, 12 maj 
 Vattenfall, 20 juni 
 Scania, 20 juni 

Deltagare ARG HT15 
Ordförande: Gustav Frid 
Vice Ordförande: Per Thor 
Ledamöter: Anita Tran, Richard Luong, Annie Gjers, Peder Widborg, Viola Häggström, Emil 
Manninen, Linnea Kyrö Stenlund, Anders Jönsson (Henrik Åkerlund), Sara Lundström, Bálint 
Gabulya, Kamilla Frisk, Caroline Lillkull 

Deltagare ARG VT16 
Ordförande: Sara Lundström 
Vice Ordförande: Oscar Alsing 
Ledamöter: Malin Ridderström, Richard Luong, Annie Gjers, Viola Häggström, Per Thor, Emil 
Manninen, Taymaz Tahmasebi Aria, Linnea Kyrö Stenlund, Anders Jönsson, Bálint Gabulya, Adam 
Sköld, Caroline Isgård 
 

ARG  Arbetsmarknadsgruppen inom Reftec Sida 3
arg@reftec.se  





 Föreningen REFTEC  Sida:  1

 822002-1664  Balansrapport  Utskrivet:  16-10-03

 Preliminär
 Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30  Senaste vernr:  7
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-07-01 - 16-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar
 1332  SEB Aktiesparfond  22 996,87  0,00  22 996,87
 1333  SEB Europafond  21 149,91  0,00  21 149,91
 1335  SEB Korträntefond SEK-Lux  62 330,42  -4 698,81  57 631,61
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  106 477,20  -4 698,81  101 778,39

 S:a Anläggningstillgångar  106 477,20  -4 698,81  101 778,39

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1790  Övriga interimfordringar  600,00  -600,00  0,00
 S:a Fordringar  600,00  -600,00  0,00

 Kassa och bank
 1930  SE-banken  1 533,42  -262,00  1 271,42
 S:a Kassa och bank  1 533,42  -262,00  1 271,42

 S:a Omsättningstillgångar  2 133,42  -862,00  1 271,42

 S:A TILLGÅNGAR  108 610,62  -5 560,81  103 049,81

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2091  Balanserad vinst/förlust  -110 410,62  6 862,00  -103 548,62
 2099  Redovisat resultat  6 862,00  -6 363,19  498,81
 S:a Eget kapital  -103 548,62  498,81  -103 049,81

 Kortfristiga skulder
 2990  Övriga interimskulder  -5 062,00  5 062,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -5 062,00  5 062,00  0,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -108 610,62  5 560,81  -103 049,81

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Föreningen REFTEC  Sida:  1

 822002-1664  Resultatrapport  Utskrivet:  16-10-03

 Preliminär
 Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30  Senaste vernr:  7
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 15-07-01 - 16-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Övriga rörelseintäkter

 3961  Reavinst  1 301,19  1 301,19
 S:a Övriga rörelseintäkter  1 301,19  1 301,19

 S:a Rörelseintäkter mm  1 301,19  1 301,19

 Bruttovinst  1 301,19  1 301,19

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 6570  Bankkostnader  -1 800,00  -1 800,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 800,00  -1 800,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -1 800,00  -1 800,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  -498,81  -498,81

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -498,81  -498,81

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -498,81  -498,81

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -498,81  -498,81

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -498,81  -498,81

 Resultat före skatt  -498,81  -498,81

 Beräknat resultat  -498,81  -498,81

 8999  Redovisat resultat  498,81  498,81
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STADGAR 

  
KAPITEL 1 SYFTE 

1.1 Syfte Den ideella föreningen Reftec är en politiskt och religiöst obunden 

samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter som 

studerar vid tekniska högskoleutbildningar. Reftec har till ändamål 

att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för 

utbyte och god sammanhållning mellan medlemmarna.  

  
KAPITEL 2 MEDLEM 

2.1 Medlem Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen 
representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå. 

2.2 Medlemskap Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig 
framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ 
samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ. 
Styrelsens beslut skall vara enhälligt. 

2.3 Utträde Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår. 
Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad 
före verksamhetsårets slut.  

2.4 Uteslutning Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot 
denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra 
följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående 
medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning. 

  
KAPITEL 3 FUNKTIONÄRER 

3.1 Funktionärer Funktionärer i föreningen Reftec är 

• Styrelsen (Kap 4) 
• Revisor (Kap 7.3) 
• Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper. 

  
KAPITEL 4 STYRELSEN 

4.1 Befogenheter Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ. 
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4.2 Sammansättning Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen 
KORK. 

4.3 Åligganden Det åligger styrelsen att: 

• sammanträda vid behov, dock minst en gång per 
verksamhetsår 

• dra upp riktlinjer för Reftecs verksamhet 
• fastställa balans- och resultaträkning för föregående 

verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller 
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. 

• besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående 
verksamhetsår 

•  

4.4 Beslutsförhet Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid 
förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av 
ordinarie ledamot. 

  
KAPITEL 5 ARBETSGRUPPER 

5.1 Arbetsgrupper Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående 
arbetsgrupper: 

● Kårordförandes rådskonferens, KORK 

● Vice ordförandes rådkonferens, VORK 

● Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK 

● Arbetsmarknadsgruppen, ARG 

● Reftecs utbildningsbevaknings- och 
internationaliseringskommitté, RUBIK 

● Tidningsredaktionernas ordförandes rådskonferens, TORK 

● Samråd under Reftec förvaltning, SMURF 

● Mottagningsansvarigas rådskonferens, MARK 

● Informationsansvarigas rådskonferens, INFARK 
● Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes 

rådskonferens, INTORK  

5.2 Sammansättning Arbetsgrupperna utgörs av högst två representanter från varje 
medlem, om styrelsen inte beslutar annat. 
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5.3 Verksamhet Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för 
arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som 
styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet. 

5.4 Beslutsförhet Arbetsgrupperna är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna, som 
har utsedda representanter i arbetsgruppen, är närvarande. 

  
KAPITEL 6 PROCEDURREGLER 

6.1 Omröstning Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske 
öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland 
de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

6.2 Adjungering Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt 
adjungerad närvara vid möten med yttrande- och förslagsrätt. 

6.3 Bordläggning Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte. 

6.4 Deltagande i beslut Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken 
vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i. 

6.5 Kallelse Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av medlem 
som står som värd för mötet. Extra styrelsesammanträde kan 
sammankallas av revisor eller minst två medlemmar. Kallelse till 
sammanträde skall utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg. 

6.6 Föredragningslista Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast 7 dagar före 
mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan 
endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. 

  

  

  

6.7 Protokoll Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av 
mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson. 
Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde. 
Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll, 
minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall 
arkiveras. 

  
KAPITEL 7 EKONOMI 
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7.1 Verksamhetsår Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. 

7.2 Firmateckning Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som 
styrelsen utser. 

7.3 Revision Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och 
räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande 
verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september 
månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse 
avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före 
oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision. 
Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall 
utsändas till medlemmarna senast 20 november. 

7.4 Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet prövas av styrelsen för efterkommande 
verksamhetsår. respektive medlems högsta verkställande organ. 

  
KAPITEL 8 STADGAN 

8.1 Stadgeändring Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive 
medlems högsta verkställande organ. 

8.2 Stadgetolkning Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess 
respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda. 
Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar 
rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan 
medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet 
hänskjutas till skiljeman. 

  
KAPITEL 9 UPPLÖSNING 

9.1 Upplösning För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig 
egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra 
följande verksamhetsår. 
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget
2016/2017

Budget
Rörelsens intäkter

Kåravgifter 785 010 2 235 145 2 182 221 1 101 246 4 405 000 
Medel från Chalmers 192 500 577 499 390 582 580 244 2 321 000 
Administrationsbidrag 202 165 568 942 562 327 579 246 2 316 990 
Utdelning fonder 283 000 283 000 255 000 250 000 250 000 
Övriga ersättningar och intäkter 4 438 4 454 3 803 0 0 
Arrangemangsintäkter 188 375 201 660 155 299 120 247 6 212 000 
Intäkter kårhusbidrag 17 499 70 000 
Sponsring 12 000 12 000 63 077 134 246 302 000 
Annonsintäkter 14 200 29 673 118 700 
Uthyrningsintäkter 83 645 109 745 148 735 141 549 556 500 
Biluthyrning kårbilar 14 797 17 277 17 172 21 249 85 000 

1 765 930 4 009 722 3 792 416 2 975 199 16 637 190 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader
Direkta medlemskostnader -36 090 -146 370 -47 236 -69 375 -277 500 
Arrangemangskostnader -160 307 -176 311 -52 581 -170 346 -2 327 950 
Intäktsomkostnader -15 185 -99 597 -65 258 -49 998 -200 000 
Partistöd -5 499 -22 000 
Valomkostnader -3 750 -15 000 
Övriga direkta kostnader -37 500 -150 000 

-211 582 -422 277 -165 075 -336 468 -2 992 450 

Övriga kostnader
Drift -165 424 -513 577 -381 828 -524 845 -2 106 500 
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget
2016/2017

Budget
Reparation -10 414 -28 075 -35 991 -81 016 -461 750 
Underhåll -11 409 -12 440 -2 558 -9 999 -40 000 
Hyra och leasing -22 182 -22 500 -112 000 
Nyinköp inventarier -8 953 -82 476 -107 190 -97 110 -300 300 
Drift och underhåll kårbilar -10 229 -12 110 -8 842 -28 746 -117 500 
Resekostnader -23 019 -35 956 -23 489 -55 666 -214 300 
Information -27 880 -94 834 -217 151 -167 796 -899 750 
Möteskostnader -37 374 -39 388 -42 041 -73 050 -280 480 
Representation och gåvor -1 920 -12 579 -13 439 -24 360 -97 500 
Personalomkostnader -15 501 -60 442 -66 718 -92 651 -365 100 
Administrativa kostnader -61 741 -110 645 -91 605 -121 674 -522 583 
Projekt -4 538 -7 038 -16 017 -86 745 -347 000 
Övriga externa kostnader -348 -1 400 

-378 402 -1 009 560 -1 029 050 -1 386 506 -5 866 163 

Personalkostnader
Resekostnader -1 541 -4 525 -1 618 -4 540 -17 200 
Arvodering -135 004 -411 408 -430 791 -440 521 -1 762 123 
Lönekostnader -229 776 -683 569 -716 648 -998 559 -3 994 293 
Arbetsgivaravgifter -123 165 -355 414 -319 208 -407 769 -1 620 013 
Internutbildning -18 951 -54 771 -55 073 -101 794 -392 280 

-508 436 -1 509 688 -1 523 338 -1 953 183 -7 785 909 

Summa kostnader -1 098 420 -2 941 525 -2 717 464 -3 676 157 -16 644 521 

Rörelseresultat före fin poster 667 510 1 068 198 1 074 952 -700 958 -7 331 
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget
2016/2017

Budget
Finansiella intäkter 125 984 169 275 -9 291 
Finansiella kostnader -1 -7 -385 -498 -2 000 

Rörelseresultat efter fin poster 793 493 1 237 465 1 065 277 -701 456 -9 331 

Fondavsättningar -17 500 -797 150 

Årets resultat 793 493 1 237 465 1 047 777 -701 456 -806 481 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 91 667  275 000  183 333  275 000  1 100 000 

Övriga ersättningar och intäkter 0  1  1 

Intäkter kårhusbidrag 17 499  70 000 

Uthyrningsintäkter 19 195  30 195  56 035  71 430  276 000 

110 862 305 196 239 369 363 929 1 446 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -164 569  -497 783  -340 633  -503 479  -2 004 000 

Reparation -5 000  -15 000  -11 633  -54 586  -345 000 

Nyinköp inventarier -48 020  -2 718  -51 798  -112 000 

Möteskostnader -13 

Personalomkostnader -3 747  -15 000 

Administrativa kostnader -15 000  -45 000  -30 000  -30 000  -120 000 

-184 569 -605 803 -384 997 -643 610 -2 596 000 

Summa kostnader -184 569  -605 803  -384 997  -643 610  -2 596 000 

Rörelseresultat före fin poster -73 707 -300 607 -145 628 -279 681 -1 150 000 

Rörelseresultat efter fin poster -73 707 -300 607 -145 628 -279 681 -1 150 000 

Fondavsättningar -780 000 
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -73 707 -300 607 -145 628 -279 681 -1 930 000 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Övriga ersättningar och intäkter 4 440  4 440  3 820 

Arrangemangsintäkter 23 038  19 998  80 000 

Uthyrningsintäkter 44 950  44 950  52 300  35 124  140 500 

49 390 49 390 79 158 55 122 220 500 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -7 584  -9 765  -5 992  -9 819  -50 000 

-7 584 -9 765 -5 992 -9 819 -50 000 

Övriga kostnader

Drift -89  -14 257  -19 505  -12 498  -50 000 

Reparation -5 414  -13 075  -9 428  -6 249  -25 000 

Nyinköp inventarier -5 673  -5 894  -20 065  -9 246  -37 000 

Resekostnader -515  -515  -868  -624  -2 500 

Information -56  -617  -1 088  -3 999  -16 250 

Möteskostnader -4 420  -760  -4 000 

Representation och gåvor -1 248  -5 000 

Personalomkostnader -294  -329  -2 028  -2 196  -8 800 

-12 040 -34 687 -57 401 -36 820 -148 550 

Personalkostnader

Arvodering -2 700 

Lönekostnader 3 548 

Arbetsgivaravgifter -848 
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Internutbildning -360  -165  -1 197  -4 800 

-360 -165 -1 197 -4 800 

Summa kostnader -19 624  -44 812  -63 559  -47 836  -203 350 

Rörelseresultat före fin poster 29 766 4 578 15 599 7 286 17 150 

Finansiella intäkter -2 

Rörelseresultat efter fin poster 29 766 4 578 15 597 7 286 17 150 

Fondavsättningar -17 500  -17 150 

Årets resultat 29 766 4 578 -1 903 7 286 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Uthyrningsintäkter 13 300 

13 300 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -647  -19 336 

Reparation -9 138 

Underhåll -11 409  -12 440  -2 558  -7 500  -30 000 

Nyinköp inventarier -225  -225  -27  -1 374  -5 500 

Resekostnader -1 908  -2 257  -7 464  -6 747  -27 000 

Information -1 672  -1 497  -6 000 

Möteskostnader -99  -99  -3 737  -3 150  -12 600 

Representation och gåvor -498  -2 000 

Personalomkostnader -1 374  -5 500 

-13 641 -15 668 -43 931 -22 140 -88 600 

Personalkostnader

Lönekostnader -123  -500 

Internutbildning -750  -3 000 

-873 -3 500 

Summa kostnader -13 641  -15 668  -43 931  -23 013  -92 100 

Rörelseresultat före fin poster -13 641 -15 668 -30 631 -23 013 -92 100 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 03 Härryda

Chalmers Studentkår

857200-2577

8



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -13 641 -15 668 -30 631 -23 013 -92 100 

Årets resultat -13 641 -15 668 -30 631 -23 013 -92 100 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 03 Härryda

Chalmers Studentkår

857200-2577

9



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Uthyrningsintäkter 9 800  16 900  13 450  16 248  65 000 

9 800 16 900 13 450 16 248 65 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -2 012  -2 373  -9 500 

Reparation -199  -873  -3 500 

Underhåll -2 499  -10 000 

Nyinköp inventarier -17 934  -8 499  -34 000 

Personalomkostnader -2 812  -5 970  -3 000  -12 000 

Administrativa kostnader -2 813  -5 626  -2 748  -11 000 

-2 812 -26 717 -7 837 -19 992 -80 000 

Personalkostnader

Internutbildning -750  -3 000 

-750 -3 000 

Summa kostnader -2 812  -26 717  -7 837  -20 742  -83 000 

Rörelseresultat före fin poster 6 988 -9 817 5 613 -4 494 -18 000 

Rörelseresultat efter fin poster 6 988 -9 817 5 613 -4 494 -18 000 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen

Chalmers Studentkår

857200-2577

10



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat 6 988 -9 817 5 613 -4 494 -18 000 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen

Chalmers Studentkår

857200-2577

11



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Kåravgifter 785 010  2 235 145  2 182 221  1 101 246  4 405 000 

Medel från Chalmers 2 550 

Administrationsbidrag 192 165  538 942  532 327  549 246  2 196 990 

Övriga ersättningar och intäkter -2  13  -9 

Uthyrningsintäkter 9 700  17 700  13 650  9 999  40 000 

986 873 2 791 800 2 730 739 1 660 491 6 641 990 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Direkta medlemskostnader -36 090  -146 370  -47 236  -69 375  -277 500 

Övriga direkta kostnader -37 500  -150 000 

-36 090 -146 370 -47 236 -106 875 -427 500 

Övriga kostnader

Drift -249  -1 000 

Reparation -1 248  -5 000 

Hyra och leasing -22 182  -22 500  -90 000 

Nyinköp inventarier -3 055  -9 165  -12 410  -12 999  -52 000 

Resekostnader -300  -461  -873  -3 500 

Information -1 094  -1 998  -8 000 

Möteskostnader -999  -4 000 

Representation och gåvor -2 986  -2 100  -1 998  -8 000 

Personalomkostnader -7 297  -24 182  -36 709  -51 717  -206 900 

Administrativa kostnader -46 741  -62 232  -55 762  -72 996  -292 000 

-57 093 -98 865 -130 718 -167 577 -670 400 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 05 Centr administrat

Chalmers Studentkår

857200-2577

12



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Personalkostnader

Lönekostnader -229 776  -700 998  -723 695  -995 937  -3 983 793 

Arbetsgivaravgifter -80 746  -226 150  -221 890  -266 586  -1 066 353 

Internutbildning -17 496  -70 000 

-310 522 -927 148 -945 585 -1 280 019 -5 120 146 

Summa kostnader -403 705  -1 172 383  -1 123 539  -1 554 471  -6 218 046 

Rörelseresultat före fin poster 583 168 1 619 417 1 607 200 106 020 423 944 

Finansiella intäkter 125 984  169 275  -9 289 

Finansiella kostnader -1  -7  -385  -498  -2 000 

Rörelseresultat efter fin poster 709 151 1 788 685 1 597 527 105 522 421 944 

Årets resultat 709 151 1 788 685 1 597 527 105 522 421 944 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 05 Centr administrat

Chalmers Studentkår

857200-2577

13



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Övriga ersättningar och intäkter 0  0  0 

Sponsring 12 000  12 000  8 748  35 000 

12 000 12 000 0 8 748 35 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Intäktsomkostnader -5 241  -12 498  -50 000 

-5 241 -12 498 -50 000 

Övriga kostnader

Drift -343 

Information -8 416  -73 153  -84 299  -33 495  -134 000 

Möteskostnader -560  -560  -547  -900  -3 600 

Personalomkostnader -135  -6 870  -6 814 

Projekt -4 538  -7 038  -10 169  -6 750  -27 000 

-13 649 -87 621 -102 172 -41 145 -164 600 

Summa kostnader -13 649  -87 621  -107 413  -53 643  -214 600 

Rörelseresultat före fin poster -1 649 -75 621 -107 413 -44 895 -179 600 

Rörelseresultat efter fin poster -1 649 -75 621 -107 413 -44 895 -179 600 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 06 Information

Chalmers Studentkår

857200-2577

14



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -1 649 -75 621 -107 413 -44 895 -179 600 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 06 Information

Chalmers Studentkår

857200-2577

15



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 27 916  83 749  57 166  66 498  266 000 

Övriga ersättningar och intäkter 0 

27 916 83 749 57 166 66 498 266 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -78 071  -78 071  -30 000 

-78 071 -78 071 -30 000 

Övriga kostnader

Drift -249  -1 000 

Nyinköp inventarier -39 375  -750  -3 000 

Resekostnader -2 041  -8 343  -5 100  -12 747  -51 000 

Information -16 329  -16 329  -15 673  -6 249  -25 000 

Möteskostnader -1 022  -1 323  -1 449  -2 748  -11 000 

Representation och gåvor -546  -6 896  -9 006  -14 997  -60 000 

Personalomkostnader -252  -1 590  -515  -1 248  -5 000 

Projekt -5 848  -67 497  -270 000 

-20 190 -34 482 -76 965 -106 485 -426 000 

Personalkostnader

Resekostnader -55  -3 039  -1 119  -2 100  -8 400 

Arvodering -8 070  -2 100  -6 865  -27 466 

Lönekostnader 10 606  2 693  -2 499  -10 000 

Arbetsgivaravgifter -2 536  -593  -1 230  -8 630 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 07 KS Gemensamt

Chalmers Studentkår

857200-2577

16



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Internutbildning -1 967  -32 389  -12 927  -30 375  -121 500 

-2 022 -35 428 -14 046 -43 069 -175 996 

Summa kostnader -100 283  -147 980  -91 011  -149 554  -631 996 

Rörelseresultat före fin poster -72 367 -64 231 -33 846 -83 056 -365 996 

Rörelseresultat efter fin poster -72 367 -64 231 -33 846 -83 056 -365 996 

Årets resultat -72 367 -64 231 -33 846 -83 056 -365 996 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 07 KS Gemensamt

Chalmers Studentkår

857200-2577

17



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Partistöd -5 499  -22 000 

Valomkostnader -3 750  -15 000 

-9 249 -37 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -29  -846  -3 400 

Information -2 162  -15 846  -63 400 

Möteskostnader -5 111  -5 111  -3 678  -10 749  -43 000 

Personalomkostnader -300  -1 200 

-5 111 -5 111 -5 869 -27 741 -111 000 

Personalkostnader

Arvodering -3 433  -5 925  -5 651  -8 106  -32 428 

Lönekostnader 3 275  2 543 

Arbetsgivaravgifter -1 079  -1 862  -1 219  -2 547  -10 189 

Internutbildning -2 058  -2 349  -8 520  -7 497  -30 000 

-6 570 -6 861 -12 847 -18 150 -72 617 

Summa kostnader -11 681  -11 972  -18 716  -55 140  -220 617 

Rörelseresultat före fin poster -11 681 -11 972 -18 716 -55 140 -220 617 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 08 Fullmäktige

Chalmers Studentkår

857200-2577

18



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -11 681 -11 972 -18 716 -55 140 -220 617 

Årets resultat -11 681 -11 972 -18 716 -55 140 -220 617 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 08 Fullmäktige

Chalmers Studentkår

857200-2577

19



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 8 333  25 000  16 667  31 248  125 000 

8 333 25 000 16 667 31 248 125 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Resekostnader -1 027  -1 627  -1 466  -5 700  -22 800 

Möteskostnader -10 645  -10 645  -7 401  -15 562  -45 100 

Personalomkostnader -880  -1 779  -3 203  -3 999  -16 000 

-12 552 -14 051 -12 070 -25 261 -83 900 

Personalkostnader

Resekostnader -184  -184  -498  -2 000 

Arvodering -29 238  -87 714  -88 110  -95 022  -380 094 

Arbetsgivaravgifter -9 187  -27 560  -19 505  -29 856  -119 426 

Internutbildning -9 737  -4 998  -20 000 

-38 609 -115 458 -117 352 -130 374 -521 520 

Summa kostnader -51 160  -129 508  -129 421  -155 635  -605 420 

Rörelseresultat före fin poster -42 827 -104 508 -112 755 -124 387 -480 420 

Rörelseresultat efter fin poster -42 827 -104 508 -112 755 -124 387 -480 420 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 09 Presidiet

Chalmers Studentkår

857200-2577

20



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Årets resultat -42 827 -104 508 -112 755 -124 387 -480 420 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 09 Presidiet

Chalmers Studentkår

857200-2577

21



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Uthyrningsintäkter 8 748  35 000 

Biluthyrning kårbilar 14 797  17 277  17 172  21 249  85 000 

14 797 17 277 17 172 29 997 120 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Reparation -5 593  -10 560  -42 250 

Nyinköp inventarier -1 238  -15 001  -5 000 

Drift och underhåll kårbilar -10 229  -12 110  -8 842  -28 746  -115 000 

Resekostnader -1 122  -1 673  -879  -1 497  -6 000 

Personalomkostnader -250  -432  -9 706  -1 172  -5 000 

-11 601 -15 453 -40 021 -41 975 -173 250 

Personalkostnader

Arvodering -14 619  -43 857  -44 055  -47 511  -190 047 

Lönekostnader -89 

Arbetsgivaravgifter -4 593  -13 780  -8 977  -14 928  -59 713 

Internutbildning -12 586  -12 586  -10 802  -5 994  -23 980 

-31 798 -70 223 -63 923 -68 433 -273 740 

Summa kostnader -43 399  -85 676  -103 944  -110 408  -446 990 

Rörelseresultat före fin poster -28 602 -68 399 -86 772 -80 411 -326 990 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 10 Husansvarig

Chalmers Studentkår

857200-2577

22



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -28 602 -68 399 -86 772 -80 411 -326 990 

Årets resultat -28 602 -68 399 -86 772 -80 411 -326 990 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 10 Husansvarig

Chalmers Studentkår

857200-2577

23



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 41 667  125 000  83 333  124 998  500 000 

41 667 125 000 83 333 124 998 500 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -2 325  -9 300 

-2 325 -9 300 

Övriga kostnader

Resekostnader -1 370  -2 980  -1 812  -5 748  -23 000 

Möteskostnader -6 424  -6 424  -4 343  -7 848  -31 400 

Personalomkostnader -184  -365  -966  -1 446  -5 800 

-7 978 -9 769 -7 121 -15 042 -60 200 

Personalkostnader

Resekostnader -382  -382  -499  -573  -2 300 

Arvodering -29 238  -87 714  -88 110  -93 195  -372 785 

Arbetsgivaravgifter -9 187  -27 560  -18 729  -29 280  -117 129 

Internutbildning -498  -2 000 

-38 807 -115 656 -107 338 -123 546 -494 214 

Summa kostnader -46 785  -125 425  -114 460  -140 913  -563 714 

Rörelseresultat före fin poster -5 118 -425 -31 126 -15 915 -63 714 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete

Chalmers Studentkår

857200-2577

24



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -5 118 -425 -31 126 -15 915 -63 714 

Årets resultat -5 118 -425 -31 126 -15 915 -63 714 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete

Chalmers Studentkår

857200-2577

25



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 12 500  37 500  25 000  37 500  150 000 

Administrationsbidrag 10 000  30 000  30 000  30 000  120 000 

Utdelning fonder 283 000  283 000  205 000  200 000  200 000 

Övriga ersättningar och intäkter 0 

305 500 350 500 260 000 267 500 470 000 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Resekostnader -417  -1 063  -285  -1 398  -5 600 

Information -2 208  -624  -2 500 

Möteskostnader -4 034  -5 084  -3 124  -12 909  -51 640 

Personalomkostnader -187  -2 321  -969  -3 749  -9 000 

-4 638 -8 468 -6 586 -18 680 -68 740 

Personalkostnader

Resekostnader -249  -1 000 

Arvodering -29 238  -87 714  -88 110  -93 195  -372 785 

Arbetsgivaravgifter -9 187  -27 560  -18 729  -29 280  -117 129 

Internutbildning -3 263  -1 200  -11 499  -46 000 

-38 425 -118 536 -108 039 -134 223 -536 914 

Summa kostnader -43 062  -127 004  -114 625  -152 903  -605 654 

Rörelseresultat före fin poster 262 438 223 496 145 375 114 597 -135 654 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 12 Sociala enheten

Chalmers Studentkår

857200-2577

26



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster 262 438 223 496 145 375 114 597 -135 654 

Årets resultat 262 438 223 496 145 375 114 597 -135 654 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 12 Sociala enheten

Chalmers Studentkår

857200-2577

27



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Arrangemangsintäkter 52 775  52 775 

Sponsring 37 500  150 000 

52 775 52 775 37 500 150 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Intäktsomkostnader -15 185  -15 185  -37 500  -150 000 

-15 185 -15 185 -37 500 -150 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -1 135  -2 351  -285  -1 698  -6 800 

Information -249  -1 000 

Möteskostnader -5 001  -5 001  -6 013  -6 633  -26 540 

Personalomkostnader -353  -704  -718  -1 824  -7 300 

-6 488 -8 055 -7 016 -10 404 -41 640 

Personalkostnader

Resekostnader -200  -200  -249  -1 000 

Arvodering -14 619  -43 857  -35 440  -47 511  -190 047 

Arbetsgivaravgifter -4 593  -13 780  -6 784  -18 633  -59 713 

Internutbildning -249  -1 000 

-19 412 -57 837 -42 224 -66 642 -251 760 

Summa kostnader -41 085  -81 076  -49 239  -114 546  -443 400 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh

Chalmers Studentkår

857200-2577

28



sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat före fin poster 11 690 -28 301 -49 239 -77 046 -293 400 

Rörelseresultat efter fin poster 11 690 -28 301 -49 239 -77 046 -293 400 

Årets resultat 11 690 -28 301 -49 239 -77 046 -293 400 

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

2 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh

Chalmers Studentkår

857200-2577
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Arrangemangsintäkter 5 829 000 

5 829 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -274  -1 744 000 

-274 -1 744 000 

Övriga kostnader

Drift -66  -66  -999  -21 000 

Reparation -11 000 

Hyra och leasing -22 000 

Nyinköp inventarier -249  -3 000 

Drift och underhåll kårbilar -2 500 

Resekostnader -1 185  -2 517  -106  -6 747  -29 000 

Information -745  -745  -61 726  -66 747  -468 000 

Möteskostnader -1 173  -1 173  -636  -1 248  -5 000 

Representation och gåvor -162  -162  -3 873  -15 500 

Personalomkostnader -147  -253  -2 734  -6 120  -24 500 

Administrativa kostnader -12 621  -86 500 

Projekt -12 498  -50 000 

-3 478 -4 916 -65 202 -111 102 -738 000 

Personalkostnader

Resekostnader -720  -720  -249  -1 000 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 14 CHARM

Chalmers Studentkår

857200-2577
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Arvodering -14 619  -43 857  -44 055  -45 684  -182 738 

Arbetsgivaravgifter -4 593  -13 780  -13 842  -14 352  -57 416 

Internutbildning -1 221  -2 044  -9 744  -8 247  -33 000 

-21 153 -60 401 -67 641 -68 532 -274 154 

Summa kostnader -24 631  -65 317  -133 116  -179 634  -2 756 154 

Rörelseresultat före fin poster -24 631 -65 317 -133 116 -179 634 3 072 846 

Rörelseresultat efter fin poster -24 631 -65 317 -133 116 -179 634 3 072 846 

Årets resultat -24 631 -65 317 -133 116 -179 634 3 072 846 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 14 CHARM
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Arrangemangsintäkter 135 600  135 600 

Sponsring 55 000  55 000 

135 600 135 600 55 000 55 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -20 664  -34 486  -108  -25 000  -25 000 

Intäktsomkostnader -84 412  -60 017 

-20 664 -118 898 -60 125 -25 000 -25 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -1 617  -1 647  -1 376  -1 698  -6 800 

Information -1 600  -3 256  -2 420  -2 397  -23 600 

Möteskostnader -2 721  -2 721  -6 130  -3 900  -25 000 

Representation och gåvor -1 212  -2 535  -2 333  -672  -2 700 

Personalomkostnader -160  -377  -1 766  -198  -800 

-7 310 -10 536 -14 024 -8 865 -58 900 

Personalkostnader

Resekostnader -400  -600 

Internutbildning -663  -1 003  -4 248  -12 000 

-663 -1 003 -4 648 -12 600 

Summa kostnader -27 974  -130 098  -75 151  -38 513  -96 500 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 16 Mottagningskommit

Chalmers Studentkår

857200-2577
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat före fin poster 107 626 5 502 -75 151 16 487 -41 500 

Rörelseresultat efter fin poster 107 626 5 502 -75 151 16 487 -41 500 

Årets resultat 107 626 5 502 -75 151 16 487 -41 500 

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

2 (2)
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 16 Mottagningskommit
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 1 700  18 750  75 000 

Arrangemangsintäkter 127 000 

Sponsring 2 499  10 000 

1 700 21 249 212 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -192 400 

-192 400 

Övriga kostnader

Drift -249  -1 000 

Resekostnader -281  -281  -98  -1 125  -4 500 

Information -2 657  -2 124  -8 500 

Möteskostnader -24  -100 

Representation och gåvor -750  -3 000 

Personalomkostnader -172  -172  -123  -500 

-453 -453 -2 755 -4 395 -17 600 

Personalkostnader

Arvodering -1 900 

Lönekostnader 1 900 

Internutbildning -318  -318  -953  -498  -2 000 

-318 -318 -953 -498 -2 000 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet

Chalmers Studentkår

857200-2577
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Summa kostnader -771  -771  -3 708  -4 893  -212 000 

Rörelseresultat före fin poster -771 -771 -2 008 16 356 

Rörelseresultat efter fin poster -771 -771 -2 008 16 356 

Årets resultat -771 -771 -2 008 16 356 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Medel från Chalmers 10 417  31 250  20 833  26 250  105 000 

Övriga ersättningar och intäkter -9 

Arrangemangsintäkter 13 285  132 261  100 000  175 000 

Sponsring 31 577  25 000  30 000 

10 417 44 535 184 663 151 250 310 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -53 410  -53 410  -43 616  -130 000  -229 500 

-53 410 -53 410 -43 616 -130 000 -229 500 

Övriga kostnader

Nyinköp inventarier -123  -500 

Resekostnader -1 812  -1 812  -2 331  -4 750  -8 500 

Information -180  -180  -9 350  -5 700  -36 000 

Möteskostnader -2 500  -5 000 

Personalomkostnader -2 173  -2 173  -385  -435  -1 750 

Administrativa kostnader -63  -63  -82 

Övriga externa kostnader -348  -1 400 

-4 166 -4 166 -12 129 -13 919 -53 232 

Personalkostnader

Resekostnader -123  -500 

Arvodering -33 260  -3 432  -13 733 

Arbetsgivaravgifter -8 940  -1 077  -4 315 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 18 CIRC

Chalmers Studentkår
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Internutbildning -4 000  -6 000 

-42 200 -8 632 -24 548 

Summa kostnader -57 576  -57 576  -97 945  -152 551  -307 280 

Rörelseresultat före fin poster -47 159 -13 041 86 718 -1 301 2 720 

Rörelseresultat efter fin poster -47 159 -13 041 86 718 -1 301 2 720 

Årets resultat -47 159 -13 041 86 718 -1 301 2 720 

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

2 (2)
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 18 CIRC

Chalmers Studentkår
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -123  -4 749  -19 000 

Reparation -7 500  -30 000 

Nyinköp inventarier -2 719  -7 749  -31 000 

Resekostnader -500  -500  -123  -500 

Information -387  -387  -387  -1 746  -7 000 

Möteskostnader -536  -1 198  -531  -2 499  -10 000 

Personalomkostnader -12 720  -9 246  -37 000 

-1 423 -14 928 -3 637 -33 612 -134 500 

Personalkostnader

Internutbildning -1 500  -6 000 

-1 500 -6 000 

Summa kostnader -1 423  -14 928  -3 637  -35 112  -140 500 

Rörelseresultat före fin poster -1 423 -14 928 -3 637 -35 112 -140 500 

Rörelseresultat efter fin poster -1 423 -14 928 -3 637 -35 112 -140 500 

Årets resultat -1 423 -14 928 -3 637 -35 112 -140 500 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 19 GUD

Chalmers Studentkår
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 19 GUD
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Annonsintäkter 14 200  29 673  118 700 

14 200 29 673 118 700 

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Drift -701  -701 

Nyinköp inventarier -123  -500 

Resekostnader -36  -372  -1 500 

Information -31 967  -24 000  -96 000 

Möteskostnader -20  -249  -1 000 

Representation och gåvor -249  -1 000 

Personalomkostnader -146  -146  -207  -321  -1 300 

Administrativa kostnader -600  -154  -3 246  -13 000 

-847 -1 447 -32 384 -28 560 -114 300 

Personalkostnader

Resekostnader -99  -400 

Internutbildning -999  -4 000 

-1 098 -4 400 

Summa kostnader -847  -1 447  -32 384  -29 658  -118 700 

Rörelseresultat före fin poster -847 -1 447 -18 184 15 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 20 Tofsen

Chalmers Studentkår
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -847 -1 447 -18 184 15 

Årets resultat -847 -1 447 -18 184 15 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 20 Tofsen

Chalmers Studentkår
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Sponsring 31 500  5 499  22 000 

31 500 5 499 22 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -2 107  -1 998  -8 000 

-2 107 -1 998 -8 000 

Övriga kostnader

Resekostnader -7 880  -7 880  -893  -2 874  -11 500 

Möteskostnader -49  -49  -249  -1 000 

Personalomkostnader -59  -59  -375  -1 500 

-7 988 -7 988 -893 -3 498 -14 000 

Summa kostnader -7 988  -7 988  -3 000  -5 496  -22 000 

Rörelseresultat före fin poster -7 988 -7 988 28 500 3 

Rörelseresultat efter fin poster -7 988 -7 988 28 500 3 

Årets resultat -7 988 -7 988 28 500 3 

1 (2)

2016-11-08

Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 22 IAESTE

Chalmers Studentkår

857200-2577
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader

Nyinköp inventarier -14 875  -3 750  -15 000 

Möteskostnader -123  -500 

-14 875 -3 873 -15 500 

Summa kostnader -14 875  -3 873  -15 500 

Rörelseresultat före fin poster -14 875 -3 873 -15 500 

Rörelseresultat efter fin poster -14 875 -3 873 -15 500 

Årets resultat -14 875 -3 873 -15 500 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 24 Idrottskommitten
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelsens intäkter

Utdelning fonder 50 000  50 000  50 000 

Arrangemangsintäkter 249  1 000 

50 000 50 249 51 000 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader

Arrangemangskostnader -578  -578  -485  -1 204  -39 750 

-578 -578 -485 -1 204 -39 750 

Övriga kostnader

Nyinköp inventarier -450  -1 800 

Resekostnader -209  -209  -99  -400 

Information -167  -167  -449  -1 125  -4 500 

Representation och gåvor -75  -300 

Personalomkostnader -61  -250 

-376 -376 -449 -1 810 -7 250 

Personalkostnader

Internutbildning -800  -800  -22  -999  -4 000 

-800 -800 -22 -999 -4 000 

Summa kostnader -1 754  -1 754  -956  -4 013  -51 000 

Rörelseresultat före fin poster -1 754 -1 754 49 045 46 236 

1 (2)
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Resultatrapport, ram-budget

Resultatenhet - 25 Jämlikhetskommitt

Chalmers Studentkår
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sep 2016
Utfall

jul-sep
2016
Utfall

jul-sep 
2015
Utfall

jul-sep 
2016

Budget

2016/2017
Budget

Rörelseresultat efter fin poster -1 754 -1 754 49 045 46 236 

Årets resultat -1 754 -1 754 49 045 46 236 

 
 
Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2016-09-13  

FestU

Verksamhetsberättelse FestU15/16 
FestU arrangerar stora, gedigna kalas i Chalmers Studentkårs kårhus. Planering och utvärdering av 
dessa sker löpande under verksamhetsåret.  

Verksamheten
Verksamhetsåret för FestU 15/16 gick i det stora hela minst lika bra som vi tänkt oss i början och 
mycket av det som skrevs i verksamhetsplanen har slutförts och eller analyserats. Mer specifikt 
beskrivs under särskilda satsningar. Den stora utmaningen som vi såg tidigt var omställningen till det 
kontantfria kårhuset och hur man skulle anpassa sig till det utan att förstöra möjligheten för 
kommittéens utveckling. Samtliga medlemmar i FestU 15/16 har skött sina arbetsuppgifter och 
ansvarsområden på ett oklanderligt sätt.   

Löpande verksamhet
Likt så verksamhetsplanen har vi planerat, arrangerat och utvärderat stora gedigna kalas i Chalmers 
Studentkårs kårhus. Verksamhetsåret började och slutade 1 juli och överlämning till FestU 16/17 
skedde i samband med bytet av verksamhetsår. Likt planerat anordnades sex stycken kalas samt ett 
samarbete med CHARM efter deras bankett.  

I läsperiod 1 anordnades två av de sex kalasen, Nollkalaset och Nollfinalen. Båda två blev väldigt 
lyckade och har ingenting negativt att ta med ifrån. Här fick vi verkligen sätta det nya kontantfria 
systemet på prov och det fungerade under omstädigheterna bättre än förväntat. Vi märkte att 
människor var nog för att blockera Wi-Fi-signalen till de trådlösa kassorna och var tyvärr tvungna att 
stänga barer på grund av detta. Vi märkte även att signalen inte var tillräckligt stark för att på ett 
smidigt sätt kunna bedriva biljettförsäljning utomhus utan att kassorna gick offline.  

I läsperiod 2 innan Halloweenkalaset hann mycket analys och utvärdering göras för att förbättra 
kassasituationen till kalaset. Innan biljettförsäljningen brainstormade vi tillsammans med 
kårledningen för att se hur man kunde snabba på biljettförsäljningen då betydligt fler biljetter skulle 
hinna med att säljas på lika kort tid eftersom vi till detta kalas inte fick hjälp av 
mottagningskommittéerna på de olika sektionerna att sälja biljetter. Reslutatet blev att vi började 
sälja biljetter tidigare, uppmanade folk till att betala med sina kårkort för att minska tiden per 
transaktion och även att informera kön om hur man laddade sina kårkort och vad som gällde när man 
väl kom fram till kassan.  På kalaset fungerade även kassorna bättre genom omplacering av vart de 
trådlösa kassorna befann sig. 

Julkalaset anordnades på liknande sätt som föregående år med ett julbord innan själva kalaset 
öppnades. Det var svårt att sälja biljetter till kalaset men julbordsbiljetterna tog slut väldigt fort. Hade 
vi gjort om det hade vi sattsat mer på julbordet och haft ett mindre kalas. 

I läsperiod 3 började vi vår aspning och samarbetade med PU när vi tog fram till nya konceptet till 
Springbreak som vi tillsammans med PU valde att kalla för ”Kårhusfestivalen”. Vi tänkte att kalaset 
behövde fler besökare än vanligt då det år efter år har blivit färre besökare. Det gjorde vi genom att vi 
bjöd in ett flertal band som uppträdde på kalaset och gjorde tillsammans med PU en ”Zorbbolls-
turnering” som blev mycket uppskattad. Kalaset i sig lockade tyvärr inte så många besökare som vi 
hade hoppats men tror ändå att det är ett vinnande koncept som behöver ett par år för att etablera 
sig. Även aspiranterna var med och planerade kalaset. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2016-09-13  

FestU

I läsperiod 4 anordnade vi Valborgskalaset som blev riktigt bra och gick utan problem. Även här var 
aspiranterna med och medverkade. Ingenting att klaga på egentligen! Efter kalaset hade vi intervjuer 
med de sökande och anordnade hela invalsprocessen. 

Särskilda satsningar
a) <Utveckla och analysera kontantfriheten>

Jobbet med att utveckla och analysera kontantfriheten har gått väldigt bra och det känns som att bara 
på ett år har vi kommit fram till ett fungerande system som fungerar utan att påverka kommittéens 
utveckling.  

b) <Nysatsning av konceptet Springbreak>
En nysatsning av Springbreak gjordes. Tillsammans med PU och aspiranter skapade vi istället 
”Kårhusfestivalen” med både dagsaktiviteter och ett flertal liveband på själva kalaset. Tyvärr kom inte 
lika många besökare som väntat men vi tror ändå att det är ett vinnande koncept. 

c) <Bättre navigering av Kalas>
Arkitekten tog på sig att göra ”kalaskartor” över kårhuset där alla aktiviteter, barer och toaletter var 
utmålade. Vi märkte att en stor mängd av gästerna använde kartorna för att navigera sig dit de ville 
gå. Vi kom dock inget längre på drömmen om ett interaktivt kartssytem. 

d) <FestU-kalasen ska vara en upplevelse>
Inget av våra kalas var det andra likt med ett stort utbud av varierande aktiviteter men även av 
specialbarer som serverade speciella drinkar så som kaffedrinkar eller slushies.  

e) <Säkerhet>
Säkerheten har varit minst lika bra som tidigare år och mycket jobb har lagts både innan och under 
kalasen för att minska skaderisker och öka säkerheten. 

Ekonomi
Ekonomiskt har året överlag gått bra. Att anpassa vår verksamhet till kontantfriheten var utmanande 
och det är fortfarande inte så smidigt som det kunde vara. Kårhuset skulle behöva fler nätverksuttag 
för att göra placeringen av barer mer flexibel, och tablet-kassorna är nästan obrukbara i stora delar av 
byggnaden.  

Trots utmaningarna fick vi ett bra finansiellt resultat. Som tidigare nämnts var en av årets stora 
satsningar en nyansering av kalaset Springbreak, som döptes om till Kårhusfestivalen och nu kretsade 
kring flera liveframträdanden. Dessutom arrangerades kalaset ihop med Programkommittén PU, som 
innan kalaset arrangerade “Kårhus-cupen” (en turnering i Zorb-fotboll”) vilket var mycket uppskattat 
från båda parter. Med detta som bakgrund ansåg vi att det var motiverat att ge arrangemanget en 
större budget för att försöka sälja in det direkt till intresserade gäster.  

Tyvärr gick det inte så bra som man kunde hoppas - kalaset sålde nästan inte alls och gick därför 
ekonomiskt mycket dåligt. Det nya (och obekanta) kalaset kanske inte intresserade gäster, även om vi 
- och många andra - ansåg att det var ett väldigt bra kalas, vilket gör det extra tråkigt att det inte blev 
så populärt. Vi tror dock att placeringen av kalaset (i läsvecka 7) var en betydligt större faktor än 
barnsjukdomar hos konceptet. Förhoppningsvis leder en mer fördelaktig placering nästa 
verksamhetsår till att det går hem.  
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Utöver de ovanstående gick året ungefär som tidigare år - mottagningskalasen, Halloween, och 
Valborg är mycket populära och säljer slut, och Julkalaset (och Sprinbreak) är betydligt mindre 
framgångsrika. Julkalaset har diskuterats flitigt och olika alternativ har begrundats - man skulle 
kunna göra kalaset ännu mindre (det är redan det minsta kalaset), alternativt helt ta bort kalasdelen 
och göra ett större julbord. I slutändan är det dock upp till varje verksamhetsår hur de vill göra.  

Vi gjorde inga större inköp av stora inventarier eller dylikt. Vi höll oss under budgeten för 
representation(intern/extern).  

Reflektioner
Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda över vårt verksamhetsår, när man tänker tillbaka finns det 
inte mycket att klandra på. Vi lyckades bra med att sätta in kontantfriheten i kommittéens 
verksamhet och har jobbat mycket med att överföra kunskaperna till FestU 16/17. Vi kände i början av 
vårt år att vi saknade en generell överlämning som inte gällde någon speciell post så vi gjorde en 
sådan som vi blev nöjda med och lämnade över till FestU 16/17. 

_________________________  ____________________________ 

Albin Hessleryd   Jesper Carlsson  

Ordförande 15/16  Kassör 15/16
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Avsägelser inom Utbildningsområdesre-

presentant (ASAM) 
 

Motivering 
  Jag Iris Hultgren AE14  avsäger mig min post som utbildningsområdesrepresentant för ASAM. Detta 
på grund av personliga skäl och för att jag inte känner att jag har tiden som krävs att lägga som 
representant för mitt utbildningsområde. 

 

Frågor ställs med fördel till, 

 

Iris Hultgren 
Utbildningsområdesrepresentant ASAM 
iris.hultgren@gmail.com 
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