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Som student på Chalmers och som medlem i kåren 
hoppas vi att du är nyfiken på vad som hände 
förra året. Genom student- och kårperspektivet 
lyfter vi fram årets viktigaste frågor för att du ska 
få ännu bättre insikt i din kårs arbete och vad ditt 
medlemskap ger dig. 

Förutom det stora projektet med fritidsområdet i 
Härryda, i dagligt tal kallad bastun, samt arbetet med 
ett rikt studentliv plockar vi även fram lite intressant 
statistik kring alla studenter och ert engagemang. 

Arbetet med att kommunicera löpande fortsätter 
som vanligt. Men efter varje verksamhetsår 
sammanfattar vi i kårledningen vårt arbete och 
därför har du denna broschyr i handen. Broschyren 
visar vad bland annat vi har arbetat med under 
året. För dig som vill ha mer matig läsning 
rekommenderar vi verksamhetsberättelsen i sin 
helhet: www.bit.ly/VB1314

Trevlig läsning! 

/ Kårledningen 2013/14

PS. Berätta gärna vad du tyckte om broschyren när du läst klart, såväl 
positiv feedback som förbättringar till info@chs.chalmers.se

Välkommen till 
året i kåren
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Alla medlemmar ska 
trivas och utvecklas 
under hela sin 
chalmerstid”
Chalmers Studentkårs vision

“



Andel som engagerade sig på 
lokal nivå på sektionerna från 
kommittéer till studienämnder

Introduktion till våra uppdrag

Oberoende och demokratisk
Alla studenter på Chalmers är medlemmar i kåren. Vi är en oberoende 
organisation som är demokratiskt styrd samt partipolitiskt obunden 
och religiöst neutral. Organisationen drivs av och med studenter som 
arbetar ideellt med stor drivkraft. Kåren har 11 uppdrag att utföra 
för sina medlemmar och i denna broschyr kan du ta del av hur det 
arbetet fortlöper. Läs mer om vad kåren arbetar med:

>> www.bit.ly/chs_vadgorkaren

För att veta hur väl uppdragen uppfylls kommer det mätas med 
hjälp av indikatorer med start år 2014. Läs hur:

>> www.bit.ly/chs_vou

Beslutas genom kårfullmäktige
Kårfullmäktige är det högst beslutande organet i kåren. 
Ledamöterna består av demokratiskt valda kårmedlemmar och alla 
medlemmar kan kandidera till det årliga fullmäktigevalet. Det är 
fullmäktige som slutgiltigt bestämmer vilka uppdrag kåren ska ha.  

Förbättrat kårhus på Lindholmen
Under året har vi gjort en undersökning av vad som behöver 
utvecklas för studenterna på Lindholmen. Det resulterade i 9 olika 
åtgärder som bland annat innefattar att förbättra kårhuset och 
utbudet av caféer på campus. Åtgärderna ska jobbas med fram till 
2015/2016 då allt ska vara färdigställt. 

Bättre service till internationella studenter
Varje år är cirka 24% av masterstudenterna på Chalmers 
internationella studenter som ofta inte pratar svenska och som 
stannar en kortare tid. Vi har under året arbetat med att se hur 
vi kan erbjuda alla internationella studenter tillräcklig och relevant 
information, samt hur vi på ett bra sätt har tillräckligt med möjligheter 
för medlemmar att delta i studentlivet under kortare tidsperioder. 

Antalet kårmedlemmar 
som engagerade sig inom 
kåren 2013/2014

FuM: Under mötena 
har 10 motioner och 
39 propositioner 
behandlats samt 
flertalet rapporter.

9
åtgärder för 
Lindholmen
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Från inköp till ägaransvar
För att visa på betydelsen av miljöarbete och hur vi arbetar med 
miljöfrågor och vårt ansvar så togs en ny policy fram med en 
visionen: ”Alla medlemmar ska kunna känna sig stolta över att 
Chalmers Studentkår agerar ansvarsfullt i miljöfrågor. ” Policyn berör 
allt från inköp och transport till ägaransvar i kårens bolag: 

>> www.bit.ly/chs_miljopolicy

Omfattande miljöarbete inom kårens restauranger

Kåren äger restauranger på campus Johanneberg och campus 
Lindholmen som varje dag serverar över tvåtusen luncher. Förutom 
målsättningen att erbjuda god och prisvärd mat till sina delägare, 
kårens medlemmar, är miljöarbetet rigoröst och genomarbetet. Läs 
mer på : 

>> www.bit.ly/chs_miljo

Vår miljöpolicy

“Vid inköp av råvaror 
väljs där det är möjligt 

ekologiska,närproducerade, 
säsongsenliga och 

rättvisemärkta produkter.

2000+
Antal luncher som serveras 

dagligen av kårens 
restauranger

Från avsnittet om hållbara basvaror på www.chalmerskonferens.se

”



Läsårsindelningen - förändringarna
Under året arbetade vi för att säkerställa att ändringen av 
läsårsindelningen som genomfördes till 2014/2015 skulle vara 
så smidig som möjligt och att studenter ska ha en fortsatt bra 
utbildning. Två saker som vi tryckte på från studenternas sida var: 

Att kurser med samma antal högskolepoäng skulle ha samma 
innehåll även efter förändringen – det ska inte vara accepterat 
att lägga in mer innehåll i kurserna

Att studenternas välmående i den nya läsårsindelningen ska 
följas upp för att motverka att studenter inte mår sämre på 
grund av exempelvis stress eller tentatider

#1 Kunna dra nytta 
av sin utbildning
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30%
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14%
Mycket hög kvalitet

Hög kvalitet

Bristande kvalitet

Chalmers Genomsnittet i Sverige

Bäst av alla större högskolor
Under året utvärderades alla tekniska och naturvetenskapliga 
program på uppdrag av regeringen. I grafen nedan visas Chalmers 
utbildningar mot resten av Sverige



Trygg i studiemiljön
I Chalmers Studentkårs arbete för att alla studenter ska känna sig 
trygga ingår frågor som rättsäkerhet för studenter, ekonomisk 
trygghet och trygghet i arbets- och studiemiljön. 

Kårens åsikter samlade
Vad tycker kåren som organisation om arbets- och studiemiljö samt 
studenternas ekonomi? Kolla i Åsiktsprogrammet – det officiella 
dokumentet för de åsikter som vi studenter har. 

>>  www.bit.ly/chs_asikter

Debattartikel i GP
Under våren drev regeringen att studiemedelet skulle ökas men att 
det var lånedelen som skulle höjas rejält samtidigt som bidraget till 
och med skulle sänkas. Detta skapade svallvågor i studentsverige 
och vi meddelade missnöjet genom en debattartikel i GP i  februari 
2014 och med en artikel på hemsidan: 

>> www.bit.ly/chs_finansminister

#2 Påverka utbildning och 
studiesituation

#3 Känna trygghet

Dina studentrepresentanter på sektionen
Studentrepresentanter ska företräda en grupp av studenter i olika 
frågor – antingen för hela Chalmers eller för exempelvis ett program. 

Kårledningen sitter som studentrepresentanter i 
många högskolemöten som är Chalmersövergripande – 
exempelvis ledningsgruppen för rektor, arbetsmiljö och 
jämställdhetskommittén och olika regelforum.

Studienämnder är lokala för varje sektion och arbetar med att 
bevaka och utveckla utbildningen på ett specifikt program. Varje 
sektion har också ett studerandearbetsmiljöombud (SAMO) som 
ska hantera arbetsmiljöfrågor och trygghetsfrågor på sektionen. 

Hämta
en kortfattad version av 
åsikterna i kårhuset vid 

kårservice.

186
studentrepresentanter totalt



Medlemmarna skall vara väl förberedda för arbetslivet 
genom att både ha kännedom kring relevanta arbetsgivare på 
arbetsmarknaden samt vara trygga med sin framtida yrkesroll. 

Under studietiden behövs därför möjligheten för studenter 
att aktivt upptäcka olika yrken och arbetsgivare samtidigt 
som kännedom om möjliga yrkesroller efter examen stärks.

Arbetsmarknadsmässor är ett sätt för företag och 
studenter att träffas. Kårens egna mässa CHARM lockar 
hundratals utställare och tusentals studenter varje år. 

#4 Förberedd inför 
arbetslivet

#5 Tillgång till 
bostad

Vi arbetar för att påverka 
byggandet av studentbostäder 
tillsammans med 
studentbostadsbolagen. Ett av 
problemen är långa processer 
som gör att det från idé till 
byggstart tar lång tid att driva 
igenom exempelvis bygglov. Detta 
är även en nationell fråga som 
drivs i nationella samarbetsorgan.

22% 
av Göteborgs studentbostäder 
finns genom Chalmers 
Studentbostäder. 4,1

Studenter per 
studentbostad i Göteborg

500-
1000 

nya bostäder planeras byggas 
genom Chalmers Studentbostäder 
de närmsta 7 åren.

161
Antal företag som besökte 

CHARM 2014

1. Volvo Car Corporation 
2. Volvo Group 
3. Google 
4. Ericsson AB 
5. Saab 
6. Chalmers 
7. IBM 
8. Spotify 
9. ÅF 
10. SKF Sverige AB

Framtida 
arbetsgivare 
TOPP 10

Topplistan kommer från kårens 
egen enkät A-tec. 



#6 Erbjudas relevant 
och prisvärd service.

296 Antal gånger CS-bastun och sportstugan 
bokades mellan 2011-2013.

2 307 517 kr  
Restauranger Johanneberg

1 025 760 kr  
Restauranger Lindholmen

87 000 kr  
Bokhandeln Cremona

Studenternas lantställe byggs ut
Vid Sandsjön i Härryda äger kåren ett område med bland annat en 
vedeldad bastu, en sportstuga och naturområden. Bokningstrycket 
är högt och därför påbörjades ett projekt med syfte att ge fler 
medlemmar möjlighet att nyttja området. Förutom att renovera 
befintliga byggnader kommer ännu en stuga att byggas, med plats 
för 150 gäster. Hela projektet förväntas vara färdigt våren 2016. 

>> www.bit.ly/chs_harryda

Kårens egen servicebutik klar 2015
Kårens bokhandel Cremona har det senare året utvecklat ett 
utbud av andra saker än böcker, som godis, presentartiklar och 
apoteksvaror. Konceptet har varit uppskattat hos kårmedlemmarna 
och för att uppfylla det upplevda behovet av dagligvaror och 
tjänster till en högre grad så påbörjades ett arbete med att öppna 
en servicebutik i kårhuset. Utbud och öppettider ska regleras efter 
efterfrågan och butiken planeras öppna hösten 2015.

När du som kårmedlem 
handlar i kårens restauranger 
eller bokhandel får du rabatt 
med ditt kårkort. Ett urval av 
siffror 2013.



43%

94 % av de som var 
engagerade och 43 % av 
de som inte var det skulle 
rekommendera andra att 
engagera sig.

#7 Möjlighet till 
personlig utveckling

Alumn och engagemang
Under året genomfördes en undersökning för att se hur alumner 
såg på engagemang inom kåren eller valet att inte engagera sig.

Gemenskap och motivation
Målbilen av ett rikt studentliv är att det ska genomsyras av 
gemenskap, delaktighet och motivation. Det ska finnas möjlighet för 
alla att engagera sig och delta i studentlivet i den mån som alla vill och 
kårens organisation ska säkerställa att de möjliggörare och den service 
som krävs för ett rikt studentliv finns, exempelvis lokaler och mat.

Vad är ett rikt studentliv?
På frågan ”vad är ett rikt studentliv för dig?” som ställdes i 
medlemsmätningen framkom som de tre viktigaste 
aspekterna:

Möjlighet att kunna kombinera samt ha en 
bra balans mellan studier och socialt liv

Brett utbud av aktiviteter

Att kunna umgås med vänner

Smartare alkoholkultur prioriterat
Ett samarbete med Systembolagets 
dotterbolag IQ – för en sundare alkoholkultur 
– påbörjades under året. Syftet är att på ett 
lättillgängligt och icke förmanande sätt lyfta tankar 
om alkohol för att få varje student på Chalmers att reflektera över 
sina alkoholvanor. Detta görs genom kommunikationsinsatser och 
mätningar. 

Läs mer om samarbetet på hemsidan >> www.bit.ly/chs_iq

#8 Kunna umgås med 
sina vänner

94

2034 svar från alumner – 
49 % hade varit engagerade.

allt som studenter gör utöver av högskolan organiserade studier. 
Det innefattar deltagande i aktiviteter såsom sociala arrangemang, 
studieaktiviteter samt verksamhet som förbereder inför arbetslivet. 
Studentlivet innefattar förutom engagemang genom att delta i 
aktiviteter även... 

”Vänner och tillhörighet för livet. Medverkar starkt att 
tillsammans med utbildningen som helhet själv kunna 
välja de jobb jag tycker verkar intressanta.”    

”Massor av erfarenheter och lärdomar som man inte 
kan tillgodogöra sig i en skolbänk, föreläsningssal eller 
från en bok”

Kommentarer från undersökningen

49%

“Studentlivet är...

engagemang genom att anordna 
aktiviteter. “



#9 Vara en stabil 
organisation

#10 Representera 
medlemmarnas åsikter 

Mer utveckling, mindre administration
För att kunna fokusera på viktiga utvecklingsfrågor inom kåren 
pågår ett ständigt arbete med att minska administrativt arbete. 
Därför har vi under året: 

Slutat trycka medlemskatalogen ”Den lilla gröna” i fysiskt 
format – alla medlemmar finns istället sökbara digitalt på 
medlemsportalen >> www.medlem.chs.chalmers.se

Förstärkt kårens kommunikationsavdelning med en heltidstjänst  
för att du som medlem ska få mer insikt i vad som händer 
och görs i din studentkår

Påbörjat en översyn för att effektivisera administrativa 
uppgifter hos kårledningen som arbetar på heltid i kårens 
verksamhet.

Från högsta ort till lokala råd
Representation i högskolan och andra organisationer styrs av 
kårens åsiktsdokument som bestäms av det demokratiskt valda 
fullmäktige. Under året har ett kompletterande dokument tagits 
fram för campusutveckling och studentbostäder.  

Åsikterna finns här >> www.www.chs.chalmers.se/åsikter

Håller du inte med? Det är fullmäktige som beslutar om åsikterna 
och det finns många möjligheter att påverka genom att exempelvis 
motionera, prata med en fullmäktigeledamot eller själv kandidera 
till fullmäktigevalet. 

11

35 ledamöter i kårfullmäktige

Sammanträder 8 ggr/år

103
antalet organ inom 

högskolan som 
studenter är med i 



Nya riktlinjer och engelsk ordlista
Kåren arbetar för alla sina medlemmar och det är viktigt att alla förstår 
vad som kommuniceras. Därför finns numera riktlinjer för hur man på 
bästa sätt kommunicerar  och vad som dessutom ska finnas på engelska.

Det togs även fram en engelsk ordlista som kommer uppdateras årligen. 

#11 Aktivt kommunicera 
med medlemmarna

Sektion = student division
aspa = aspire 
gyckla = jesting

4 542200+ 30%45%
unika klick på 
artikeln om nya 
läsårsindelningen

nyheter + artiklar genom sociala medierär direkttrafik

studentrösten
Vad tycker du?

Följ valet av ny rektor på: 

www.chs.chalmers.se/karbloggen

Kårens viktigaste arbete enligt medlemmarna
I medlemsmätningen 2012 framkom att kårens medlemmar tycker att 
kårens viktigaste arbete är påverkansarbete mot högskolan. Därför 
har Studentrösten tagits fram – ett koncept som dels ska kommunicera 
kårens dagliga påverkan mot högskolan och andra organisationer och 
dels samla in medlemmarnas åsikter i olika frågor. 

592
gånger har den 
engelska ordlistan 
laddats ned sedan  
24 april 2014.

Visste du att maskinteknologen Anna Dean (m11) 
hjälpte till i arbetet med ordlistan? Läs hela intervjun 
med henne på  >> www.bit.ly/deanm11 (länk till ordlistan 
i intervjun)

www.chalmersstudentkår.se  
2013/2014

Statistik från



13

Studenten på Chalmers i siffror

12,6%19,7%
2014 2013

Röstade i kårvalet

Könsfördelningen på nybörjarprogrammen för antagna höstterminen 2013

24% 
internationella studenter
på masterprogrammet

Masterstudenter
Civilingenjörer

Högskoleingenjörer

42%

23%

35%
11 053studenter

240 kr
per termin
i kåravgift

Mer statistik från högskolan >>bit.ly/cha_stats

70%
Män

30%
Kvinnor



Alla medlemmar 
i Chalmers Studentkår

Fullmäktige (FuM)

Kårstyrelse

Kårledning

Kårkommittéer Kårföreningar

Kårledningen

21 st. ca 30 st.

Utskott

Teknologsektioner

Sektionsmöte

Sektionsstyrelse

Sektionskommittéer

Direktör

Personal

Nämnder Studenthemmet

Stab

Företagsgruppen

ENKEL

Dotterbolag
På sektionsmötet är alla medlemmar 
i sektionen välkomna att delta och lyfta 
frågor, gå på mötena och bestäm vad din 
sektion ska arbeta med!

Studenter som samordnar och utvecklar  
sektionens verksamhet, de ser även till att 
sektionens åsikter blir hörda inom hela kåren.

Engagemang och påverkan

921 
antal Cortègebyggare

49 
antal Cortègeekipage

250+ 
engagerar sig ideellt 

för att anordna CHARM,
kårens arbetsmarknadsdagar



Alla medlemmar 
i Chalmers Studentkår

Fullmäktige (FuM)

Kårstyrelse

Kårledning

Kårkommittéer Kårföreningar

Kårledningen

21 st. ca 30 st.

Utskott

Teknologsektioner

Sektionsmöte

Sektionsstyrelse

Sektionskommittéer

Direktör

Personal

Nämnder Studenthemmet

Stab

Företagsgruppen

ENKEL

Dotterbolag

Var med och påverka alla stora beslut 
inom kåren! Ställ upp i kårvalet och ta 
chansen att bli en av 35 medlemsvalda 
representanter.

9 studenter som tar studieuppehåll 
och arbetar med allt från att förbättra 
utbildningen till studentliv och samverkar 
med alla kårens delar

Intresserad av att arrangera olika aktiviteter 
tillsammas med andra chalmerister - sök 
en kommitté centralt eller lokalt!

Har du ett specifikt intresse du vill dela 
med andra likasinnande? Gå med i en 
kårförening eller starta en egen.

Intreserad av att granska Cortègen eller 
arrangera kårvalet? Kåren har flertalet 
nämnder du kan vara en del av! Var ansvarig för ett av kårbolagens 

utveckling genom att sitta i styrelsen - eller 
engagera dig ideellt i bolagens arbete!




