SUMMONS FUM 19/20
2020-03-25
Speaker’s Presidium

Summons - Student Union Council Meeting 7
Summons to Chalmers Student Union council meeting, business year 19/20
Location:

TBA

Time:

FuM7a – Wednesday 1th April 2020, 18:00
FuM7b – Saturday 4th April 2020, 10:00

Language:

Swedish (Primarily)

Agenda (Föredragningslista)
1. Preliminaries (Preliminärer)
a. Opening of the meeting (Sammanträdets öppnande)
b. Electoral roll (Justering av röstlängd)
c. Election of two adjusters, as well as tellers
(Val av två justeringspersoner tillika rösträknare)
d. Due announcement of the meeting (Sammanträdets behöriga utlysande)
e. Approval of the agenda (Godkännande av föredragningslista)
f. Co-option (Adjungeringar)
g. Previous meeting minutes (Föregående mötesprotokoll)
h. Follow-up of decisions (Uppföljning av beslut)
2. Messages (Meddelanden)
a. Student Union Management Council
3. Resignations (Avsägelser)
4. Simple questions (Enkla frågor)
5. Interpellations (Interpellationer)
a. Interpellation om KL-invalet ifrån Leo Benson
6. Determination of decisions (Fastställande av beslut)
7. Elections (Val)
a. Val av ledamöter till högskolans styrelse
b. Val av lekmannarevisorer för verksamhetsåret 20/21
c. Val av auktoriserad revisor för verksamhetsåret 20/21
i.
Kårstyrelsen nominerar PwC AB med huvudrevisor Gunilla Lönnbratt till
auktoriserad revisor för verksamhetsåret 20/21
8. Reports (Rapporter)
a. Rapport 21 - ÅR 2019 Stiftelsen Chalmers Studenthem
b. Rapport 22 - Rapport till Fullmäktige från kårstyrelsen
9. Propositions (Propositioner)
a. Proposition 22 - Revidering av beslut om inköp av bil
b. Proposition 23 - Aktieägartillskott för nya läsare
c. Proposition 24 - Fastställande av Chalmers Studentkårs
Visions och uppdragsdokument
d. Proposition 25 - Fastställande av indikatorvärden
e. Proposition 26 - uppdatera KLs arbetsbeskrivningar
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10. Motions (Motioner)
11. Meeting adjourned until the 4th April 10:00
12. Elections (Val)
a. Val av Kårledning för verksamhetsåret 20/21
i.
KO
b. Val av suppleant i Chalmers Tekniska Högskolas styrelse
c. Fortsatt val av Kårledning för verksamhetsåret 20/21
13. Closing of the meeting (Mötets avslutande)

Göteborg, Wednesday, 25 March 2020
__________________________________

__________________________________

Andreas Johansson

Stefan Ewaldsson

Speaker (Talman)

Vice Speaker (Vice Talman)
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Attachments
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport 21 - ÅR 2019 Stiftelsen Chalmers Studenthem
Rapport 22 - Rapport till Fullmäktige från kårstyrelsen
Proposition 22 - Revidering av beslut om inköp av bil
Proposition 23 - Aktieägartillskott för nya läsare
Proposition 24 - Fastställande av Chalmers Studentkårs Visions och
uppdragsdokument
6. Proposition 25 - Fastställande av indikatorvärden
7. Proposition 26 - uppdatera KLs arbetsbeskrivningar
8. Nomineringar
a. KO David Welander
b. VO Ellen Friborg
c. HA Greta Gascon Rudin
d. AO Jesper Stensson
e. vAO Lucas Glimfjord
f. SO Anna Lindqvist
g. vSO Sara Larsson
h. UO Gabriel Aspegren
i. vUO Svante Trelsmo
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RAPPORT
2020-03-17
Kårledningen

Rapport till Fullmäktige från
kårstyrelsen
Presidieenheten
Kårordförande

Skapat: 2020-03-12
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1920\Beslutsmöten\Beslutsmöten KS08\1. Arbetsdokument\Rapport till KS08 från kårledningen.docx

Reflektioner
I skrivande stund handlar mycket arbete om utbrottet av coronavirus. Det är däremot en hel del saker
som händer på samma gång. Arbetet på högskolan som kallas ekonomi i balas (EiB) börjar
intensifieras. EiB är det arbete som går ut på att prefekter (chefer för institutioner), vicerektorer och
chefen för verksamhetsstödet skall inkomma med förslag på hur Chalmers övergripande kostnader
kan reduceras kommande år och till år 2022 sätta Chalmers i en balanserad ekonomi med ett resultat
som är på en nollnivå. När alla förslag inkommit skall prioriteringsbeslut fattas. Jag är med i den
arbetsgrupp som skall väga alla inkomna förslag mot varandra och i slutändan rekommendera vilka
inkomna förslag som ska realiseras. VD/Direktörsrekryteringen är i slutfasen och arbetet är nu mycket
intensivt. Det ställs väldigt stora krav på prioriteringsförmåga i nuläget. Det är dock som så att jag
älskar det. Motivationen hos mig personligen har aldrig varit högre. Nu är det fullt ös och jag
personligen utmanas något enormt. Det är fruktansvärt lärorikt och jag skuttar till kårhuset varje
morgon fylld med tagg. Samarbetet med VO flyter på bra. Vi pratar väldigt mycket mer på daglig basis
än vad vi gjort tidigare, och det är för att vi prioriterar det, och vi ser ett stort värde i att vara
samspelta och att hålla varandra välinformerade. Det har senaste veckorna gått bra med samarbetet i
hela KL. De tuffa tiderna som ställer krav på prioritering har verkligen hjälp till att stärka KLs
samarbeten. Vi som grupp tar alla ansvar för att kontinuerligt fråga varandra om någon behöver
stöttning eller avlastning.
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Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Jag håller mig ständigt uppdaterad kring spridningen av Covid-19. Prioriterar och agerar därefter. Den
ständigt aktuella frågan är VD/Direktörsrekrytering som vid presentation av denna rapport
förhoppningsvis är klar på så sätt att nästa VD/Direktör är tillfrågad. Arbetet med att rekrytera nya
externa ledamöter till alla bolagsstyrelser inom företagsgruppen är igång och det är ett arbete som KO
driver. Studentbostadsfrågan hålls under bevakning för att staden har visat politisk vilja genom att
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lägga yrkande om att prioritera studentbostäder. Det är däremot viktigt att fortsätta hålla press på
politikerna så att de håller vad de lovar.

Kommande utmaningar
Hanteringen av Covid-19. Bevaka och stå upp för studentperspektivet i arbetet med ekonomi i balans.
Landa en fullständig rekrytering av ny VD/Direktör, som innefattar kontraktsskrivande,
avtalsförhandlingar med mera.

Vice kårordförande
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Reflektioner
Den senaste tiden har präglats av kommunikation och överblick över vårens arbete. Eftersom tiden
går fort när man har roligt så är det viktigt att även försöka avsluta projekt för att inte lämna för
mycket lösa trådar till nästa VO. Samarbetet med Kårordförande kräver som vanligt mycket
kommunikation vilket förbättrar samarbetet och gemensamma ställningstaganden. Att upprätthålla
god kommunikation kräver aktivitet från oss båda vilket vi fokuserar på. Arbetsmängden är hög och
arbetsdagarna intensiva men också varierande. För att kompensera för mycket kvällsarbete tar jag det
lugnare på förmiddagarna. Träning är också bra för att behålla energin i kroppen. Motivationen för
olika arbetsuppgifter varierar men är på det generella planet mycket hög. Ser fram emot våren.
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Arbetsbelastning
1
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Pågående arbete
De projekt jag just nu jobbar med är:
Bilpool med MoveAbout för kårkommittéer och sektioner: administration och rutinframtagande.
Kårens IT (KIT): kartläggning av IT-behov hos kårkommittéerna.
Verksamhetsplansarbete: Sammanställer kartläggning för idrott på Chalmers och ska kontakta
Masterprogramansvariga för att diskutera mastermottagningsevent.
GFS: Arbetar för att förbättra strukturen och göra företagsstyrningen för Fysiken mer aktiv.
Kårledningsinternt arbete av varierande karaktär.
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Kommande utmaningar
Vårens utmaningar ligger i att knyta ihop säcken och göra klart saker inför sommaren. Vill kunna vara
avslappnad och ostressad inför överlämning i juni för att kunna fokusera på den nya VO och inte
behöva kompromissa med tiden för mycket.

Husansvarig
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Reflektioner
Uppstarten efter nyår har varit ryckig när det kommer till upplevd belastning och motivation.
Perioden har präglats av sjukdomsepisoder och energin för att arbeta och energin för att göra
omväxlande saker har inte riktigt funnits där. Med det sagt hade jag bara en vecka som mina
arbetstimmar understeg min ”lagom-ribba” från hösten. Efter en rockad i fördelning av
arbetsuppgifter inom KL har jag nu en lite enklare pusselbit i mitt strukturella pussel. Det har varit
svårt att jobba med min struktur under perioden ovan och även om min roll inte är påverkad av
Corona i samma utsträckning som andra är det fortfarande ett slag mot min ordning och reda.
Kontakt med kommittéer är något jag kommit att uppskatta mycket och är något som driver min
motivation. Samarbeten i huset känns som att de fungerar bra och det som jag inte riktigt kanske
hinner med i den grad jag önskar är utvecklande arbete för HA.
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Arbetsbelastning
1
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Pågående arbete
Renoveringar i huset, kontraktuppdateringar, köpa cykel, nya rutiner för avsyningar, nya skyltar,
bilutbildning, städuppföljning, stolpe i Olgas, möbelrenoveringar, fixa piano,
mottagningsarrangemang för internationella studenter, uppdatera bokningsriktlinjer, nya
bilhanteringsrutiner, lås i SB3, rockad av föreningar/kommittéer.

Kommande utmaningar
Förbereda för nästa HA tillsammans med ITA. Eventuellt finna plats för att avhjälpa andra i KL med
diverse arbete som trängs undan.
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IT-ansvarig
Reflektioner
I och med FuMs beslut om att inte välja in en IT ansvarig till nästa år har mång uppgifter kastats om
för att kunna hinna jobba klart med nödvändiga projekt. Projektgruppen kallad KIT (Kårens IT)
samlas varje måndag för stämma av det pågående arbetet, vilket har underlättat arbetsbelastningen
genom strukturerad projektstyrning. Denna grupps syfte är att bestämma och genomför nödvändig
teknikutveckling inför överlämningen av IT-ansvariges uppgifter till olika instanser av kårens
organisation som stab, KS och G.U.D.
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Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Få in kårens bokningsbara objekt i högskolans schemaläggningssystem TimeEdit.
Beställa nya kortläsare till lokaler tillgängliga för alla kårmedlemmar.
Ta fram en IT-policy med syfte att förtydliga aktuella riktlinjer för användandet av kårens IT-resurser
och tjänster.
Driftsätta kårens funktionärsregister för att förenkla beställningar av accesser.
Se över och uppdatera rutinerna för kårkorthantering.

Kommande utmaningar.
I och med den enorma omställningen som skett i och med COVID-19 utbrottet i Europa har stor del av
kårledningens tid tagits upp för att representera studenterna i studierelaterade frågor och vara vår
organisation behjälplig för att riskbedöma planerade arrangemang. För att avlasta övriga
kårledningen reserverar IT-ansvarige sin tid för att kunna ta på sig övriga KL:s uppgifter samtidigt
som en balans måste uppnås med att göra klart alla pågående IT-projekt.

Gemensamt arbete[ES1][DN2]
Inom husenheten har diskussioner och planering skett inför överlämningen av hela husenhetens
uppgift till nästa års verksamhet. Genom att se över helheten och hitta nya lösningar för kårens
administrativa uppgifter finns det stort förtroende för att Husansvarig nästa år kommer ha en hållbar
arbetssituation utan att behöva skala tillbaka på den medlemsservice som idag erbjuds. Den anställda
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stabens involvering i utvecklingen av kårens husenhetliga arbetsuppgifter har varit uppskattad och
ska krediteras.

Utbildningsenheten
Utbildningsenhetens ordförande
Reflektioner
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Under den gångna perioden har jag arbetat betydligt fler timmar än tidigare under verksamhetsåret,
vilket har med en markant ökad arbetsbörda att göra. Arbetsbelastningen till trots känner jag mig
otroligt motiverad. Just nu är vi inne i en fas då projekt har börjat avslutas och ännu fler är i skedet att
de snart ska avslutas, vilket ger mig mycket energi. Jag har börjat blicka framåt överlämningen och ser
fram emot att få veta vem min efterträdare är! Jag ser fram emot att skapa en så bra överlämning som
möjligt, även om det faktum att det även innebär att jag själv snart ska lämna kårledningen nog inte
riktigt har sjunkit in ännu.
Jag och Emelie har tagit vårt samarbete till nästa nivå och jag känner att enheten är både
välfungerande och effektiv just nu. När flera oförutsedda arbetsuppgifter hamnat på mitt bord har
Emelie varit ovärderlig i att hjälpa mig, vilket jag är väldigt tacksam för. Dessutom har vi roligt ihop! I
kårledningen trivs jag bra och jag tycker att vi hanterar både utmaningar och konflikter på ett bra sätt.
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Arbetsbelastning
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Pågående arbete
Just nu präglas arbetet främst av Chalmers projekt Ekonomi i balans och Chalmers anpassning till
COVID19. Inom Ekonomi i balans arbetar jag tätt med KO och Doktorandsektionens ordförande, för
att tillse att studenternas intressen får utrymme i diskussionerna. Utöver de två oförutsedda
situationerna har fokus legat på förberedelser inför SFS FUM i Halmstad 16-19 april, i huvudsak
tillsammans med delegationen. Arbetet med VP-punkten a) Utvärdera det prioriterade området är
färdigt och fokus ligger just nu på VP-punkten d) Utveckla möjligheten till idrottsengagemang under
Chalmerstiden tillsammans med VO.

Kommande utmaningar
Arbetet med Ekonomi i balans kommer fortgå under resten av våren, och kommer kräva mycket tid och
överväganden. Även arbete med VP är högt prioriterat. Med tanke på situationer med COVID19
återstår det att se om det blir något SFS FUM, och i vilken form. Flera andra planerade aktiviteter
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under våren har en oklar status till följd av viruset. En kommande utmaning i och med det kommer att
vara att se över planeringen för våren och de mål som jag har uppsatta. Jag ser det som viktigt att
planera kontinuerligt för att se till att jag till överlämningen till näste UO, kårstyrelse och kårledning
har energi att vara närvarande och aktiv.

Utbildningsenhetens vice ordförande
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Reflektioner
Början av året färgades av högskolans ekonomiska kris. Januari och februari var väldigt lugna då så
gott som samtliga projekt pausades och majoriteten av mötena ställdes in. Jag hade dock massa energi
från julledigheten att dra igång och driva projekt. I början fick jag mycket positiv feedback på att det
jag vill förändra kommer leda till tydliga förbättringar i högskolans kvalitetssäkringssystem men pga
den ekonomiska krisen, hög arbetsbelastning inom högskolans anställda och nu även Coronasituationen så har jag inte lyckats få gehör och nu börjar det bli knapert med tid. Det raderar en del av
motivationen men den får jag tillbaka genom att kunna vara på hugget i de projekt som faktiskt drivs.
Då vintern varit lugn för mig har jag kunnat planera långt i förväg och nästan alltid legat lite steget
före, kunnat avlasta andra i Kårledningen och fundera mycket kring vad vUO ska göra när inga projekt
drivs. Svaret är helt enkelt hoppa på de erbjudanden som kommer, tacka ja till nya styrgrupper, hitta
på egna projekt och leta sig in i Student- och utbildningsavdelningens korridorer tillsammans med
KO, SO, och UO, vilket Kårledningen velat länge.
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Arbetsbelastning
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Pågående arbete
Just nu är det mycket att bevaka läget och känna av högskolan. Corona har lett till drastiska åtgärder,
det tror jag inte ni missat. Jag förväntar mig och förbereder mig på en shit-storm när tentaresultaten
börjar rulla in i LV2-4. Det är redan en hel del studienämnder och teknologer som hört av sig om
hemtentorna och LP4 då det råder mycket oro, förvirring och irritation ute på våra campus. Jag
fortsätter att försöka uppmuntra dem att kontakta mig för att minska falska rykten, vara ett stöd och
kunna återkoppla till högskolan hur snacket går utanför ledningens fyra väggar. Men all things
considered känner jag stor tillit för grundutbildningens ledningsgrupp, krisgruppen m.fl. och tycker
de gör ett jättebra jobb i en asjobbig situation.
Sen får vi inte glömma Ekonomi i balans 2022! Där samarbetar hela PUUSA (KO, UO, vUO, SO, AO) för
att säkerställa att studenterna inte påverkas negativt av besparingarna. Det kan vara allt från att slåss
för våra omtentatillfällen och möjligheten att plussa, ge råd kring omstrukturering i
beställarorganisationen till att kontrollera nedskärningsförslagen inom stödet (såsom FUNKA) och
kort- och långsiktiga för våra 31 program. Det gäller att vara på hugget, snooze you lose.
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Kommande utmaningar
Se till att hålla sig uppdaterad i både Corona-situationen, den ekonomiska krisen och vara studenter
behjälplig. Att bevaka så kvalité säkerställs trots besparingar. Och i allt detta ska en överlämning och
kontinuerliga projekt planeras och fortskrida.

Gemensamt arbete
Enheten jobbar väldigt mycket ihop just nu med både Ekonomi i balans 2022 och Corona-situationen.
UO går på väldigt mycket möten med grundutbildningens ledningsgrupp och vUO kommunicerar ut
informationen till studentrepresentanter och svarar på många direkta frågor från teknologer och
studienämnder. Överhörningen är just nu extremt viktig inom Utbildningsenheten och hela
Kårledningen så UO och vUO bollar så gott som alla beslut som ska fattas och kommuniceras ut
rörande grundutbildningen.
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I övrigt ska en kick-ass överlämning planeras som ger Utbildningsenheten 20/21 bästa möjliga
förutsättningar. En framtidsspåning är att de eventuellt kommer behöva jobba väldigt annorlunda
mot vad vi har gjort då förutsättningarna är andra. De kommer behöva fortsätta följa upp ekonomi i
balans och armbåga sig fram för att få bra idéer i rullning.

Sociala enheten
Sociala enhetens ordförande
Reflektioner
Sedan januari har det hänt väldigt mycket och det har varit mycket arbete som haft en känslomässigt
påfrestande karaktär. Det har dock också varit många roliga saker som arbetats med, exempelvis wrap
up av chalmers mot sexism. Jag har haft en ganska hög motivation under perioden, men då arbetet
tagit mycket energi rent känslomässigt och tidsmässigt har jag tyvärr inte kunnat utnyttja den här
fantastiska motivationen till sin fulla potential. Båda de verksamhetsplanspunkter som jag arbetat
med hittills är så gott som klara och det har varit mycket samarbete med AO och vUO i detta arbete.
Under mars månad har motivationen dock börjat dala, kanske delvis till följd av att mycket av arbetet
som jag vill hålla på med stannat upp lite på grund av ekonomi i balans och den där sjukdomen covid19.
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Pågående arbete
Just nu håller jag på att ta fram en strategisk plan för hur vi ska fortsätta arbetet med att förhindra
våld och trakasserier på campus, även efter att chalmers mot sexism avslutats som projekt. Det börjar
även närma sig SFSFUM och tillsammans med delegationen har det knåpats ihop lite motioner som vi
skickat in.
Jag har även blivit en del av arbetet med att ge nya program en sektionshemvist och plan för
framtiden, som jag ska försöka ro i hamn nu under april och början av maj.

Kommande utmaningar
Framöver kommer jag följa upp hur det går med den fantastiska idén att titta på hur vi skulle kunna få
bort tentor på lördagar, något som diskuterades på senaste arbetsmiljö- och
jämställdhetskommittémötet. Det börjar också bli hög tid att strukturera upp överlämningen till min
efterträdare och arbeta vidare med strategin som kommit ur chalmers mot sexism. Tanken där är att
jag ska arbeta fram en plan för hur arbetet ska fortlöpa under nästa år, rent konkret.
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Sociala enhetens vice ordförande
Reflektioner
Sedan sist har det varit en RefTeC-träff med STARK, STORK och RUBIK. En reflektion därifrån var att
det inte gav så mycket rent diskussionsmässigt, men att det var roligt att träffa alla. Har varit ganska
låg motivation det senaste, men arbetar med konkreta åtgärder för att motivera. Bland annat så har
jag satt igång och börjat simma lite.
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Arbetsbelastning
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Pågående arbete
Arbetar just nu med att uppdatera rutiner kring vSO-arbetet. Till exempel hur arbetet rörande Mat &
Kalas ska skötas löpande.

Kommande utmaningar
Framåt i vår är planen att nöjeslivsutskottet (NU) ska starta igång igen efter att ha varit vilande ett
tag. Det är också snart dags att få efterträdare och inför detta ska överlämningen planeras.
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Gemensamt arbete
Det har inte förekommit något gemensamt arbete i enheten den senaste tiden.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Reflektioner
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Jag har lagt mycket tid på eventet Of Course! sedan senaste enhetsrapporten vilket var roligt i början
men efter mycket dubbelarbete (tex arrangörer som drog sig ur i sista sekund) så drog det ned
motivationsnivån rejält. Det gjorde att det var kämpigt att komma igång med vissa arbetsuppgifter
men efter att ha planerat hela våren och överlämningen kom mycket energi tillbaka.
Jag har en hel del små arbetsuppgifter som inte känns kul att utföra. Ofta på grund av att de är
återkommande och inte känns utvecklande längre. Jag har dock fått ta över frågan kring ifall vi ska
starta bussbolag vilket jag tycker känns roligt. Att i princip vara färdig med Verksamhetsplanspunkten
känns också riktigt bra.
Det finns en viss oro för att ork/motivation inte kommer finnas inför överlämningen till den nya
kårledningen och därför planerar jag in att sista två veckorna ska jag ta det lugnt. Då jag har insett att
jag har 2/3 av mina lediga dagar kvar så kommer jag antagligen ta tillfället i akt och använda dessa
under denna tid för att vara utvilad inför överlämningen. Överlämningen och förberedelser för min
efterträdare känns som den absolut viktigaste arbetsuppgiften på hela våren.
När det kommer till arbetsbelastning och arbetsmängd så har jag känt att jag oftast har makt över min
egen arbetsmängd. Jag har känt att arbetsbelastningen har blivit högre på grund av bristen på
motivation men att det fortfarande är genomförbart.
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Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Mentorskapsforum har inte varit välbesökt men det känns som om att de som kommit har uppskattat
det mycket. Jag kommer därför att rekommendera min efterträdare att istället hålla en
mentorskapsutbildning likt mässarrangörsforum har blivit en mässarrangörsutbildning.
Jag har tagit över bollen med att eventuellt starta bussbolag för att förflytta studenterna mellan
campusen och eventuellt till Härrydabastun.
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Jag har arrangerat en ledarskapsutbildning tillsammans med Göteborgs Studenters Företagsgrupp för
alla kommitté- och föreningsordförande. Tillsammans med CING håller vi på att utreda ifall man bör
utvidga arbetet kring seniorphadderskapet under mottagningen och i så fall i vilken form. Vi
undersöker också ifall man skulle kunna ha ett samarbete där de nyantagna som inte lyckats hitta en
bostad kan få bo hos en alumn under mottagningen.
I dagsläget har vi planerat en lunchföreläsning tillsammans med CES och Chalmers Ventures den 1
april med Josef Fallesen som kommer handla om entreprenörskap och investeringar inom
teknologibranschen. Den har dock blivit inställd/förskjuten på grund av situationen med COVID-19.

Kommande utmaningar
Kommande utmaningar kommer vara att presentera förslaget om bussbolag för moderbolagets
styrelse och att försöka kommunicera tydligt mellan CING och mottagningskommittéerna.

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande

Skapat: 2020-03-12
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1920\Beslutsmöten\Beslutsmöten KS08\1. Arbetsdokument\Rapport till KS08 från kårledningen.docx

Reflektioner
Sedan förra rapporten har mattläggningen och CHARMmässan varit, vilket innebar att jag
tillsammans med CHARMkommittéen jobbade näst-intill konstant. Mässan gick riktigt bra och
företagen verkar nöjda, mer kommer i en senare slutrapport för CHARM. Efter mässan har jag haft
möjlighet att fokusera mera på postspecifikt och KL-gemensamt arbete, till exempel genom att kunna
fokusera på min verksamhetsplanspunkt igen.
Efter CHARM har jag fått möjlighet att återhämta mig och känner att jag nu har fått tillbaka mycket
energi, men jag har också känt mig lite mållös, innan CHARM visste jag hela tiden vad som behövde
göras och hade ett tydligt slutmål. Detta har gjort att det varit svårare att vara motiverad på arbetet
men det har också gjort att jag kan vara till mer behjälplig till resterande kårledning. Jag tror även att
jag bara behöver sätta mig ner och planera upp resterande tid för att få tillbaka motivationen.
Med tanke på den senaste tidens utbrott av COVID-19 är mitt framtida arbete lite osäker även om jag
tror att min post är en av de poster som är minst påverkad av utbrottet.
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Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Efter mässan har ett av fokusområdena varit på att ta fram och skicka ut utvärderingarna för mässan
till; värdar, utställare och besökare. CHARMkommittéen har även tillsammans haft en heldag
dedikerad åt att utvärdera mässan och mattläggningen.
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Sedan mässan har även mycket av mitt arbete gått åt till att sammanställa underlaget och skicka iväg
fakturorna för mässan.
Kommittén kommer nu att fokusera på att aspningen och att jobba med att utveckla delar av mässan
vi känner inte riktigt har fungerat, till exempel ska vi kolla på vidareutvecklingar av CHARMs
anmälningssystem. Utöver det kommittén gör kommer jag att ta fram nästa års budget och skriva en
slutrapport.
Tillsammans med ITA är jag huvudansvarig för planeringen av överlämningen och arbetet med detta
har gått bra. Jag kommer även fokusera på att få klart mitt verksamhetsplans projekt, f) Utbildning för
aktiva.

Kommande utmaningar
Utmaningar för mig är att hålla kommitténs motivation uppe och fokuserad på att utveckla mässan
och att visa en bra bild under aspningen.

Skapat: 2020-03-12
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Utöver detta brukar det alltid ta mycket tid och vara svårt att fylla CHARMk och jag tror tyvärr även
det kommer vara fallet i år.

Gemensamt arbete
Vi har under senaste tiden haft möten med teknologbolagens VD-par för att diskutera hur samarbetet
har gått och ifall det finns några nya samarbetsmöjligheter. Vi undersöker just nu ifall det skulle
finnas några gemensamma överlämningsdelar som skulle kunna göra samarbetet bättre och att ge en
ökad förståelse för varandra för både framtida A-enhet och VD-par.
Vi har arrangerat ännu en sponsorutbildning för mottagningskommittéerna och en
arbetsmarknadsgruppsutbildning. Ett av de mål vi hade inför året var att besöka alla Chalmers
arbetsmarknadsmässor för att stötta och representera och detta är något vi nu kan säga att vi lyckats
med.
Under den senaste tiden har vi använt varandra som bollplank mer än tidigare och samarbetet i
enheten känns på topp. Dock har senaste veckan påverkat oss mycket då vi har behövt hantera
situationen med COVID-19 vilket har tagit mycket fokus från våra vanliga arbetsuppgifter.

11 av 11

PROPOSITION
2020-03-20
Kårstyrelsen

Proposition 22: Revidering av beslut om
inköp av ny bil
Bakgrund
På FuM8 18/19 (§ 255) beslutades det bland annat
att ålägga kårstyrelsen att köpa in en ny bil till kåren enligt kravspecifikation för max 300000kr.

Kravspecifikation såg ut som följande:
Växellåda
Sittplatser
Miltal
Drivmedel
Övrigt

Automat
7
<14000 mil
El/Hybrid
Dragkrok
Parkeringssensor
Farthållare
Enkel omställning mellan många säten och lastutrymme

Skapat: 2020-03-04
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Under FuM6 19/20 tog kårstyrelsen upp att detta beslut är svårt att fullfölja. Att köpa en bil för den
utsatta maximala summan eller att köpa en bil som uppfyller kravspecifikationen anses inte vara
något problem, men att uppfylla båda tillsammans kan inte ros i hamn så som marknaden ser ut just
nu. Ytterligare faktor som försvårar är att andrahandsmarknaden för aktuella fordon nästan är
obefintlig. Därför behöver antingen kravspecifikationen eller maxbeloppet revideras.
Husansvarig har tagit fram ett förslag på bil som uppfyller kravspecifikationen och skulle kosta runt
450 400 kr. Med den statliga bonusen som utbetalas efter 6 månader blir slutpriset så 390 400 kr.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

riva upp beslut §255 från FuM8 18/19.

att

ålägga kårstyrelsen att köpa in en ny bil till kåren enligt kravspecifikation för max
450 400 kr, senast till FuM8 19/20.

Kårstyrelsen via,

Emilia Sandolf
Sociala enhetens ordförande 19/20
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PROPOSITION
2020-03-10
Kårstyrelsen

Proposition 23 – Aktieägartillskott för
nya nyckelkortsläsare
Bakgrund
De flesta nyckelkortsläsare i kårhuset och på Chalmers är av typen ARX som är kopplade till kårkortet.
En del av läsarna till bokningsbara lokaler i kårhuset är dock anslutna till Aptus svarta läsare.
Exempelvis motionshallen, bastun, tvättstugan, grupprum 1,2,3 och musikrummet. Dessa allmänna
läsare behöver ha alla kårens medlemmar i ett system som inte är anpassat för de volymerna. Att byta
ut dessa läsare kommer att förenkla för kårens medlemmar samtidigt som hanteringen med accesser i
kårhuset blir mer enhetlig och smidig. Emils Kårhus AB (EKAB) skall ta över ansvaret för
passagesystemet i kårhuset från Kåren. I samband med detta skall ett antal läsare bytas ut så att det
blir ett enhetligt system för de lokaler som är tillgängliga för våra medlemmar. Dessutom skall alla
teknikutrymmen få ett enhetligt låssystem. För att EKAB skall klara av ekonomiskt att ta över
passagesystemet behövs ett aktieägartillskott på 240 000 kr. Aktieägartillskottet måste ges till
moderbolaget i koncernen d.v.s. AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG) som sedan i sin
tur ger ett aktieägartillskott till EKAB.
Det är Fullmäktige som beslutar om uttag från Byggnadsfonden. Utdrag ur Reglementen 18:2a
”De gjorda avsättningarna skall främst användas till underhåll av kårens byggnader och
ersättningsanskaffning av kårens inventarier. … Beslut härom fattas av fullmäktige”
Detta är arbete är också en del av utvecklingen av Kårens IT.

Förslag till beslut
Skapat: 2020-03-10
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Med ovan som bakgrund yrkar Kårstyrelsen
att

ge ett aktieägartillskott om 240 000 kr till ABChsFG

att

att göra att uttag från Byggnadsfonden om 240 000 kr för att finansiera
aktieägartillskottet.

Kårstyrelsen genom
Petter Häggberg
Vice kårordförande 19/20
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2020-03-05

BESLUTSUNDERLAG
Ärende
Beslutsärendet avser Aktieägartillskott
1. Kort problembeskrivning
Emils Kårhus AB (EKAB) skall ta över ansvaret för passagesystemet i kårhuset från
Kåren.
I samband med detta skall ett antal läsare bytas ut så att det blir ett enhetligt system
för de lokaler som är tillgängliga för våra medlemmar. Dessutom skall alla
teknikutrymmen få ett enhetligt låssystem. För att EKAB skall klara av ekonomiskt att
ta över passagesystemet behövs ett aktieägartillskott på 240 000 kr. Aktieägartillskottet
måste ges till moderbolaget i koncernen d.v.s. AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp
(ABChSFG) som sedan i sin tur ger ett aktieägartillskott till EKAB.
2. Förslag till beslut
Jag förslår därför att kårstyrelsen beslutar om ett aktieägartillskott på 240 000 kr till
ABChSFG.

Peter Alehammar, Direktör
Teknologgården 2
SE-412 58 GÖTEBORG
Telefon 031-7723905
Org.nr: 857200-2577

PROPOSITION
2020-03-25
Kårstyrelsen

Proposition 24 – Fastställande av Chalmers Studentkårs Visions och uppdragsdokument
Bakgrund
Enligt Chalmers Studentkårs stadga 6:9 åligger det fullmäktige att före utgången av läsvecka 4 i
läsperiod 4 fastställa Visions och uppdragsdokumentet. Visions och uppdragsdokumentet är det
styrdokument som definierar i vilken riktning studentkåren ska utvecklas och hur den utvecklingen
ska mätas. Det görs genom visionen, uppdragen, indikatorerna och de prioriterade områdena.
Under 19/20 har två prioriterade områden (1. Stärka kopplingen mellan teknologens chalmerstid och
framtida arbetsliv samt 2. Stärka kårens verkställande organisation) utvärderats utan rekommendation
på förlängning. Därför föreslår kårstyrelsen att dessa två prioriterade områden avslutas, genom att ta
bort de ur Visions och uppdragsdokumentet.

Skapat: 2020-03-15
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I övrigt föreslås inga ändringar i innehållet.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

fastställa Chalmers Studentkårs Visions och uppdragsdokument enligt bilaga.

Kårstyrelsen via,

Emma Stavås
Utbildningsenhetens ordförande 19/20
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Chalmers Studentkårs Visions- och
uppdragsdokument
Visionen beskriver vad
studentkåren strävar mot.
Uppdragen beskriver de
ständigt aktuella åtaganden
som kåren skall arbeta
med. De mäts på årsbasis
genom indikatorer.
Studentkårens prioriterade
områden och strategier samt
företagsgruppens
strategiska plan utgår från
uppdragen och visionen.
De sträcker sig över ett
tidsspann på tre till fem år.
Syftet med dessa är att
skapa en riktning samt
synliggöra vad som är
prioriterat inom
verksamheten de
kommande åren.
På årsbasis bryts de
prioriterade områdena,
strategierna och den
strategiska planen ner i en
verksamhetsplan, som blir utvecklingsfokuserad.
Allt som görs i den dagliga verksamheten, både utvecklande och löpande arbete, ska kopplas till
visionen, antingen direkt eller genom att skapa rätt förutsättningar.

Chalmers Studentkårs vision
Alla medlemmar skall trivas och utvecklas under hela sin chalmerstid.
All members should thrive and develop during their entire time at Chalmers.
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Chalmers Studentkårs uppdrag
Det finns vissa åtaganden som Chalmers Studentkår alltid skall arbeta med och dessa definieras som
våra uppdrag. Dessa uppdrag är grupperade i tre områden beroende på vem som är målgruppen.

Alla teknologer skall
1. kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög kvalitet
2. ha möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation
3. känna sig trygga under sin chalmerstid

Alla medlemmar skall
4. vara väl förberedda inför arbetslivet
5. ha tillgång till bostad under sin chalmerstid
6. ha tillgång till relevant service
7. ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna
8. känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner inom Chalmers Studentkår

Chalmers Studentkår skall
9. ha en stabil organisation
10. representera medlemmarnas åsikter
11. aktivt kommunicera med medlemmar och andra intressenter

Chalmers Studentkårs indikatorer
För att kunna bedöma hur väl Chalmers Studentkårs verksamhet uppfyller de uppdrag som är
fastställda så finns det ett antal indikatorer. Dessa indikatorer är grupperade baserat på uppdragen
och mäts på årlig basis.

1. Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög
kvalitet
Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning på Chalmers genom att kurser och program
är av högsta kvalitet. Lärarna på Chalmers skall ha en hög pedagogisk skicklighet och
lärandeaktiviteterna är anpassade till såväl ämnet som studenterna.

Indikatorer
1.1.

Medelvärdet av teknologernas helhetsomdöme på alla kurser som kursutvärderas.

1.2.

Hur många procent tar examen inom 1,5 år efter nominell tid.

1.3.

Chalmers ranking på (a) Times Higher Education samt (b) QS University Ranking.

1.4.

Antal helårsprestationer av antalet helårsstuderande i procent.
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2. Alla teknologer skall ha möjlighet att påverka sin utbildning och
studiesituation
Alla teknologer har rätt att påverka både sin utbildning och studiesituation. Det är centralt att
teknologerna är medvetna om vilka olika möjligheter till inflytande det finns. Studentrepresentanter,
och grupper inom teknologsektionerna som representerar teknologerna, skall ha ett reellt inflytande i
högskolans organ och god kontakt med teknologerna.

Indikatorer
2.1.

Genomsnittlig svarsfrekvens på alla kursutvärderingar.

2.2.

Andel teknologer som känner att de kan påverka sin utbildning och studiesituation.

2.3.

Andel av studentrepresentanterna som anser att de har inflytande inom högskolan.

3. Alla teknologer skall känna sig trygga under sin chalmerstid
Teknologerna på Chalmers skall vara och känna sig psykosocialt, rättsligt, ekonomiskt, och fysiskt
trygga under sin chalmerstid. Teknologerna skall trivas både i sin studiemiljö och tillbringad tid på
campus. Alla teknologer skall bemötas på samma villkor.

Indikatorer
3.1.

Andel teknologer som under senaste året upplevt oro över sin ekonomiska situation.

3.2.

Andel teknologer som inte upplevt Chalmers fritt från diskriminering under det senaste året.

3.3.

Andel teknologer som känner sig trygga när de vistas på campus (a) Lindholmen och (b)
Johanneberg.

3.4.

Andel teknologer som under senaste året upplevt att de har känt sig stressade eller oroade
över sin studiesituation en längre tid.

4. Alla medlemmar skall vara väl förberedda inför arbetslivet
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.

Indikatorer
4.1.

Andel av medlemmarna som anser att de har möjlighet att upptäcka möjliga yrkesroller.

4.2.

Andel av medlemmarna i de sista årskurserna som känner sig förbereda inför arbetslivet.

4.3.

Andel av medlemmarna som anser att de har kännedom om relevanta arbetsgivare på
arbetsmarknaden.

5. Alla medlemmar skall ha tillgång till bostad under sin chalmerstid
Chalmers Studentkårs medlemmar skall inte uppleva att frågan om bostad är något som leder till
otrygghet, hindrar dem från att studera på Chalmers eller delta i kårens aktiviteter. Boendet skall vara
trivsamt och bidra positivt till medlemmarnas liv.
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Indikatorer
5.1.

Andel av medlemmarna som upplever en hög prisnivå på sin bostad.

5.2.

Andel av medlemmarna som tycker att tillgång till bostad har varit ett problem under de
senaste 12 månaderna.

5.3.

Nöjd kund-index hos (a) Chalmers Studentbostäder och (b) Stiftelsen Göteborgs
Studentbostäder.

5.4.

Genomsnittlig kötid som krävs för att få en studentbostad hos (a) Chalmers Studentbostäder
och (b) Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder.

6. Alla medlemmar skall ha tillgång till relevant service
Chalmers Studentkår skall tillhandahålla ett brett utbud av service till medlemmarna. Servicen skall
vara utformad efter medlemmarnas förutsättningar. Servicen kan bestå av tillgång till studiematerial,
mat, fika, nöjen, lokaler, fritidsaktiviteter, träningsmöjligheter och transportmöjligheter.

Indikatorer
6.1.
6.2.

Andel av medlemmarna som är nöjda med tillgången till service på campus (a) Lindholmen
och (b) Johanneberg.
Omsättning per kårkort och år.

6.3.

Andel medlemsrabatt av omsättning som Chalmers Studentkårs företagsgrupp lämnar till
medlemmar.

6.4.

Studentvärdesindex inom Chalmers Studentkårs företagsgrupp.

7. Alla medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling utöver
studierna
Chalmers Studentkårs medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling vid sidan av studierna,
genom att engagera sig i kårens verksamhet. Engagemang inom Chalmers Studentkår skall kännas
värdefullt. På så sätt kan medlemmarna få med sig erfarenheter, nätverk och värdefull kunskap som
kompletterar studierna. Medlemmarna skall även ha möjlighet till fritid utöver studierna som
exempelvis att delta i verksamhet hos extern part.

Indikatorer
7.1.

Andel av medlemmarna som någon gång under sin studietid engagerat sig i Chalmers
Studentkår.

7.2.

Andel av medlemmarna som känner att Chalmers Studentkår har bidragit till personlig
utveckling.

7.3

Andel av medlemmarna som säger sig ha möjlighet till fritid vid sidan av studierna.

8. Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna umgås med
sina vänner inom Chalmers Studentkår
Chalmers Studentkår skall erbjuda ett rikt studentliv och tillhandahålla lokaler och ytor för att möta
dessa. Medlemmarna skall ha möjlighet att delta i ett brett utbud av aktiviteter. Kårens faciliteter
skall finnas till för, och utformas med, medlemmen i fokus.
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Indikatorer
8.1.

Andel av medlemmarna som tar del av Chalmers Studentkårs verksamhet.

8.2.

Andel av medlemmarna som är nöjda med Chalmers Studentkårs utbud av sociala aktiviteter.

8.3.

Andel av medlemmarna som är nöjda med Chalmers Studentkårs utbud av lokaler.

9. Chalmers Studentkår skall ha en stabil organisation
Chalmers studentkår är en organisation med stark integritet och stabil ekonomi. Aktiva, arvoderade
och anställda mår bra och finner sitt arbete givande.

Indikatorer
9.1.

Andel aktiva och arvoderade som känner att deras arbete är givande.

9.2.

Andel aktiva och arvoderade som upplever en rimlig arbetsbelastning.

9.3.

Medarbetarnöjdhet hos Chalmers Studentkårs anställda.

9.4.

Antal år Chalmers Studentkår klarar sig utan inkomst.

10. Chalmers Studentkår skall representera medlemmarnas åsikter
Chalmers Studentkår skall, i egenskap av en medlemsorganisation, representera sina medlemmars
åsikter. Det skall ske för medlemmarna, i relevanta organ och organisationer såväl internt, lokalt,
regionalt som nationellt.

Indikatorer
10.1. Andel av medlemmarna som känner att Chalmers Studentkår representerar deras åsikter.
10.2. Andel av studentrepresentanter i Chalmers beslutande och beredande organ som Chalmers
Studentkår har invalda representanter i.
10.3 Valdeltagande i föregående fullmäktigeval.
10.4.. Andel av medlemmarna som vet hur de kan påverka Chalmers Studentkårs verksamhet.

11. Chalmers Studentkår skall aktivt kommunicera med medlemmar
och andra intressenter
Chalmers Studentkår skall uppfattas som ödmjuk och tillgänglig. Kårens medlemmar skall känna till
den verksamhet och medlemsnytta som kåren erbjuder och hur påverkansarbetet sker. Alla
medlemmar skall känna att det är bra att kåren finns och lätt kunna ta del av resultaten av kårens
arbete.

Indikatorer
11.1. Andel teknologer som vill vara medlemmar i Chalmers Studentkår oavsett om kårobligatoriet
råder eller ej.
11.2. Andel av medlemmarna som tycker att deras kårmedlemskap är prisvärt.
11.3. Genomslag av kommunikation från Chalmers Studentkår, mätt genom (a) sidvisningar på
hemsidan, (b) följare på sociala medier och (c) öppningsgrad av nyhetsbrev.

5 av 6

VISIONS- OCH UPPDRAGSDOKUMENT
2020-04-01
Fullmäktige

Prioriterade områden
Då omvärlden och förutsättningarna ändras över åren så har Chalmers Studentkår valt att använda
prioriterade områden som ett sätt att göra fokuserade satsningar över en längre tid. Områdena utgår
från uppdragen och visionen samt sträcker sig från tre till fem år.

1. Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner
delaktighet under sin studietid
Prioriterat mellan 2013/2014 och 2020/2021
Chalmers Studentkår har en betydande andel internationella medlemmar vilka inte har samma möjlighet
att ta del av kårens verksamhet som de nationella studenterna. Därför bör kåren utveckla sin verksamhet
för att öka deras möjlighet att delta och få ut maximalt av sin chalmerstid. En internationell studiemiljö
skapar mervärde och ökar möjligheten till trivsel och utveckling för alla studenter.
(Uppdrag 2, Uppdrag 3, Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 10, Uppdrag 11)

2. Säkerställa framtidens engagemang
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2022/2023
Mycket pekar på svårigheter att attrahera medlemmar till ideella engagemang, både nationellt och inom
Chalmers Studentkår. För att kunna säkerställa nästa generation Chalmeristers behov tillgodoses bör
studentkåren proaktivt arbeta för att ta reda på hur framtidens engagemang skall utformas och hur de bör
kommuniceras. Detta med inkludering som en viktig grund.
(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9)

3. Ekologisk hållbarhet på Chalmers
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024
Hållbarhet är en hjärtefråga för studenterna vid Chalmers. Chalmers och studentkåren kan bidra till
omställningen till en hållbar värld genom att minimera verksamhetens klimatpåverkan. Studentkåren åtar
sig därför att intensifiera sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att verka för att
studentkårens ideella verksamhet, företagsgruppens verksamhet, samt Chalmers verksamhet är så
miljövänlig som möjligt med bibehållen kvalité
(Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11)
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Chalmers Studentkårs Visions- och
uppdragsdokument
Visionen beskriver vad
studentkåren strävar mot.
Uppdragen beskriver de
ständigt aktuella åtaganden
som kåren skall arbeta
med. De mäts på årsbasis
genom indikatorer.
Studentkårens prioriterade
områden och strategier samt
företagsgruppens
strategiska plan utgår från
uppdragen och visionen.
De sträcker sig över ett
tidsspann på tre till fem år.
Syftet med dessa är att
skapa en riktning samt
synliggöra vad som är
prioriterat inom
verksamheten de
kommande åren.
På årsbasis bryts de
prioriterade områdena,
strategierna och den
strategiska planen ner i en
verksamhetsplan, som blir utvecklingsfokuserad.
Allt som görs i den dagliga verksamheten, både utvecklande och löpande arbete, ska kopplas till
visionen, antingen direkt eller genom att skapa rätt förutsättningar.

Chalmers Studentkårs vision
Alla medlemmar skall trivas och utvecklas under hela sin chalmerstid.
All members should thrive and develop during their entire time at Chalmers.
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Chalmers Studentkårs uppdrag
Det finns vissa åtaganden som Chalmers Studentkår alltid skall arbeta med och dessa definieras som
våra uppdrag. Dessa uppdrag är grupperade i tre områden beroende på vem som är målgruppen.

Alla teknologer skall
1. kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög kvalitet
2. ha möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation
3. känna sig trygga under sin chalmerstid

Alla medlemmar skall
4. vara väl förberedda inför arbetslivet
5. ha tillgång till bostad under sin chalmerstid
6. ha tillgång till relevant service
7. ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna
8. känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner inom Chalmers Studentkår

Chalmers Studentkår skall
9. ha en stabil organisation
10. representera medlemmarnas åsikter
11. aktivt kommunicera med medlemmar och andra intressenter

Chalmers Studentkårs indikatorer
För att kunna bedöma hur väl Chalmers Studentkårs verksamhet uppfyller de uppdrag som är
fastställda så finns det ett antal indikatorer. Dessa indikatorer är grupperade baserat på uppdragen
och mäts på årlig basis.

1. Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög
kvalitet
Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig sin utbildning på Chalmers genom att kurser och program
är av högsta kvalitet. Lärarna på Chalmers skall ha en hög pedagogisk skicklighet och
lärandeaktiviteterna är anpassade till såväl ämnet som studenterna.

Indikatorer
1.1.

Medelvärdet av teknologernas helhetsomdöme på alla kurser som kursutvärderas.

1.2.

Hur många procent tar examen inom 1,5 år efter nominell tid.

1.3.

Chalmers ranking på (a) Times Higher Education samt (b) QS University Ranking.

1.4.

Antal helårsprestationer av antalet helårsstuderande i procent.
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2. Alla teknologer skall ha möjlighet att påverka sin utbildning och
studiesituation
Alla teknologer har rätt att påverka både sin utbildning och studiesituation. Det är centralt att
teknologerna är medvetna om vilka olika möjligheter till inflytande det finns. Studentrepresentanter,
och grupper inom teknologsektionerna som representerar teknologerna, skall ha ett reellt inflytande i
högskolans organ och god kontakt med teknologerna.

Indikatorer
2.1.

Genomsnittlig svarsfrekvens på alla kursutvärderingar.

2.2.

Andel teknologer som känner att de kan påverka sin utbildning och studiesituation.

2.3.

Andel av studentrepresentanterna som anser att de har inflytande inom högskolan.

3. Alla teknologer skall känna sig trygga under sin chalmerstid
Teknologerna på Chalmers skall vara och känna sig psykosocialt, rättsligt, ekonomiskt, och fysiskt
trygga under sin chalmerstid. Teknologerna skall trivas både i sin studiemiljö och tillbringad tid på
campus. Alla teknologer skall bemötas på samma villkor.

Indikatorer
3.1.

Andel teknologer som under senaste året upplevt oro över sin ekonomiska situation.

3.2.

Andel teknologer som inte upplevt Chalmers fritt från diskriminering under det senaste året.

3.3.

Andel teknologer som känner sig trygga när de vistas på campus (a) Lindholmen och (b)
Johanneberg.

3.4.

Andel teknologer som under senaste året upplevt att de har känt sig stressade eller oroade
över sin studiesituation en längre tid.

4. Alla medlemmar skall vara väl förberedda inför arbetslivet
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.

Indikatorer
4.1.

Andel av medlemmarna som anser att de har möjlighet att upptäcka möjliga yrkesroller.

4.2.

Andel av medlemmarna i de sista årskurserna som känner sig förbereda inför arbetslivet.

4.3.

Andel av medlemmarna som anser att de har kännedom om relevanta arbetsgivare på
arbetsmarknaden.

5. Alla medlemmar skall ha tillgång till bostad under sin chalmerstid
Chalmers Studentkårs medlemmar skall inte uppleva att frågan om bostad är något som leder till
otrygghet, hindrar dem från att studera på Chalmers eller delta i kårens aktiviteter. Boendet skall vara
trivsamt och bidra positivt till medlemmarnas liv.
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Indikatorer
5.1.

Andel av medlemmarna som upplever en hög prisnivå på sin bostad.

5.2.

Andel av medlemmarna som tycker att tillgång till bostad har varit ett problem under de
senaste 12 månaderna.

5.3.

Nöjd kund-index hos (a) Chalmers Studentbostäder och (b) Stiftelsen Göteborgs
Studentbostäder.

5.4.

Genomsnittlig kötid som krävs för att få en studentbostad hos (a) Chalmers Studentbostäder
och (b) Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder.

6. Alla medlemmar skall ha tillgång till relevant service
Chalmers Studentkår skall tillhandahålla ett brett utbud av service till medlemmarna. Servicen skall
vara utformad efter medlemmarnas förutsättningar. Servicen kan bestå av tillgång till studiematerial,
mat, fika, nöjen, lokaler, fritidsaktiviteter, träningsmöjligheter och transportmöjligheter.

Indikatorer
6.1.
6.2.

Andel av medlemmarna som är nöjda med tillgången till service på campus (a) Lindholmen
och (b) Johanneberg.
Omsättning per kårkort och år.

6.3.

Andel medlemsrabatt av omsättning som Chalmers Studentkårs företagsgrupp lämnar till
medlemmar.

6.4.

Studentvärdesindex inom Chalmers Studentkårs företagsgrupp.

7. Alla medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling utöver
studierna
Chalmers Studentkårs medlemmar skall ha möjlighet till personlig utveckling vid sidan av studierna,
genom att engagera sig i kårens verksamhet. Engagemang inom Chalmers Studentkår skall kännas
värdefullt. På så sätt kan medlemmarna få med sig erfarenheter, nätverk och värdefull kunskap som
kompletterar studierna. Medlemmarna skall även ha möjlighet till fritid utöver studierna som
exempelvis att delta i verksamhet hos extern part.

Indikatorer
7.1.

Andel av medlemmarna som någon gång under sin studietid engagerat sig i Chalmers
Studentkår.

7.2.

Andel av medlemmarna som känner att Chalmers Studentkår har bidragit till personlig
utveckling.

7.3

Andel av medlemmarna som säger sig ha möjlighet till fritid vid sidan av studierna.

8. Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna umgås med
sina vänner inom Chalmers Studentkår
Chalmers Studentkår skall erbjuda ett rikt studentliv och tillhandahålla lokaler och ytor för att möta
dessa. Medlemmarna skall ha möjlighet att delta i ett brett utbud av aktiviteter. Kårens faciliteter
skall finnas till för, och utformas med, medlemmen i fokus.
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Indikatorer
8.1.

Andel av medlemmarna som tar del av Chalmers Studentkårs verksamhet.

8.2.

Andel av medlemmarna som är nöjda med Chalmers Studentkårs utbud av sociala aktiviteter.

8.3.

Andel av medlemmarna som är nöjda med Chalmers Studentkårs utbud av lokaler.

9. Chalmers Studentkår skall ha en stabil organisation
Chalmers studentkår är en organisation med stark integritet och stabil ekonomi. Aktiva, arvoderade
och anställda mår bra och finner sitt arbete givande.

Indikatorer
9.1.

Andel aktiva och arvoderade som känner att deras arbete är givande.

9.2.

Andel aktiva och arvoderade som upplever en rimlig arbetsbelastning.

9.3.

Medarbetarnöjdhet hos Chalmers Studentkårs anställda.

9.4.

Antal år Chalmers Studentkår klarar sig utan inkomst.

10. Chalmers Studentkår skall representera medlemmarnas åsikter
Chalmers Studentkår skall, i egenskap av en medlemsorganisation, representera sina medlemmars
åsikter. Det skall ske för medlemmarna, i relevanta organ och organisationer såväl internt, lokalt,
regionalt som nationellt.

Indikatorer
10.1. Andel av medlemmarna som känner att Chalmers Studentkår representerar deras åsikter.
10.2. Andel av studentrepresentanter i Chalmers beslutande och beredande organ som Chalmers
Studentkår har invalda representanter i.
10.3 Valdeltagande i föregående fullmäktigeval.
10.4.. Andel av medlemmarna som vet hur de kan påverka Chalmers Studentkårs verksamhet.

11. Chalmers Studentkår skall aktivt kommunicera med medlemmar
och andra intressenter
Chalmers Studentkår skall uppfattas som ödmjuk och tillgänglig. Kårens medlemmar skall känna till
den verksamhet och medlemsnytta som kåren erbjuder och hur påverkansarbetet sker. Alla
medlemmar skall känna att det är bra att kåren finns och lätt kunna ta del av resultaten av kårens
arbete.

Indikatorer
11.1. Andel teknologer som vill vara medlemmar i Chalmers Studentkår oavsett om kårobligatoriet
råder eller ej.
11.2. Andel av medlemmarna som tycker att deras kårmedlemskap är prisvärt.
11.3. Genomslag av kommunikation från Chalmers Studentkår, mätt genom (a) sidvisningar på
hemsidan, (b) följare på sociala medier och (c) öppningsgrad av nyhetsbrev.
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Prioriterade områden
Då omvärlden och förutsättningarna ändras över åren så har Chalmers Studentkår valt att använda
prioriterade områden som ett sätt att göra fokuserade satsningar över en längre tid. Områdena utgår
från uppdragen och visionen samt sträcker sig från tre till fem år.

1. Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner
delaktighet under sin studietid
Prioriterat mellan 2013/2014 och 2020/2021
Chalmers Studentkår har en betydande andel internationella medlemmar vilka inte har samma möjlighet
att ta del av kårens verksamhet som de nationella studenterna. Därför bör kåren utveckla sin verksamhet
för att öka deras möjlighet att delta och få ut maximalt av sin chalmerstid. En internationell studiemiljö
skapar mervärde och ökar möjligheten till trivsel och utveckling för alla studenter.
(Uppdrag 2, Uppdrag 3, Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 10, Uppdrag 11)

2. Säkerställa framtidens engagemang
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2022/2023
Mycket pekar på svårigheter att attrahera medlemmar till ideella engagemang, både nationellt och inom
Chalmers Studentkår. För att kunna säkerställa nästa generation Chalmeristers behov tillgodoses bör
studentkåren proaktivt arbeta för att ta reda på hur framtidens engagemang skall utformas och hur de bör
kommuniceras. Detta med inkludering som en viktig grund.
(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9)

3. Ekologisk hållbarhet på Chalmers
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024
Hållbarhet är en hjärtefråga för studenterna vid Chalmers. Chalmers och studentkåren kan bidra till
omställningen till en hållbar värld genom att minimera verksamhetens klimatpåverkan. Studentkåren åtar
sig därför att intensifiera sitt arbete med ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att verka för att
studentkårens ideella verksamhet, företagsgruppens verksamhet, samt Chalmers verksamhet är så
miljövänlig som möjligt med bibehållen kvalité
(Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11)
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PROPOSITION
2020-03-25
Kårstyrelsen

Proposition 25: Fastställande av indikatorvärden 19/20
Bakgrund
I Chalmers studentkårs vision- och uppdragsdokument finns elva uppdrag. För att kunna bevaka hur
väl kåren når upp till sina uppdrag mäts olika indikatorvärden. Dessa indikatorvärden är kårstyrelsen
ålagd att presentera till fullmäktigemöte varje verksamhetsår för fastställande. Detta för att
fullmäktige ska kunna uppfatta trender samt följa upp studentkårens verksamhet och använda som
underlag för kommande prioriterade områden och verksamhetsplaner.
Verksamhetsåret 14/15 var första året som indikatorer togs fram och fastställdes. I samband med
revideringen av vision- och uppdragsdokumentet, där alla indikatorer finns förtecknade, har samtliga
indikatorer setts över. Majoriteten av indikatorerna har omformulerats för att tydligare beskriva vad
de mäter. För detaljer kring förändringarna av indikatorerna, se vision- och uppdragsdokumentet.
Det finns flera indikatorer där mätvärden inte samlats in. Det beror på flera faktorer, exempelvis att
de inte har mätts ännu, externa parter inte har kunnat ge värden eller att studentkåren helt enkelt
inte mäter värdet alls. De värdena som kan samlas in men ännu inte gjort det förs lämpligen in i
dokumentet i efterhand.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

fastställa Chalmers Studentkårs indikatorvärden för verksamhetsåret 2019/2020 enligt
bilaga.

att

ålägga kårstyrelsen att komplettera med resterande värden senast FuM5 20/21.

Kårstyrelsen genom,

Skapat: 2020-02-21
Proposition 25 - Fastställande av indikatorvärden

Emma Stavås
Utbildningsenhetens ordförande 19/20
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PROPOSITION
2020-03-18
Kårstyrelsen

Proposition 26 – Arbetsbeskrivningar för
Kårledningen

Skapat: 2020-03-14
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS1920\Beslutsmöten\Beslutsmöten KS08\1. Arbetsdokument\Proposition 26 - uppdatera KLs arbetsbeskrivningar.docx

Arbetsbeskrivningarna för Kårledningen beskriver vad de olika posterna har för ansvarsfördelning. I
reglementet under §14.3 anges att enheterna i Kårledningen själva är ansvariga för att revidera sina
arbetsbeskrivningar. För att de ska vara så aktuella som möjligt rekommenderas det i
arbetsbeskrivningen att man uppdaterar dokumentet varje år. En av de sakerna som ändrats i denna
revision är att tidigare skulle dokumentet uppdateras tillsammans med verksamhetsplanen för att
ligga i linje med den. Det kan dock finnas en större vinning i att uppdatera det innan sökningen till
nästkommande års Kårledningen så att spelreglerna ligger på bordet.
I övrigt är några av de största skillnaderna att man har flyttat över ansvaret för GFS (Göteborgs
Förenade Studentkårer) från Sociala enhetens ordförande till Kårordförande och tagit bort ITA helt.
Det strategiska ansvaret för kårens IT har lagts över på Kårstyrelsen och övriga uppgifter har fördelats
ut på staben. Stabens uppgifter finns av förklarliga skäl inte med i detta dokument. Det mesta som har
ändrats utöver det är förtydliganden som kan ses i bifogad bilaga.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkas
att

godkänna Arbetsbeskrivningar för Kårledningen med ändringar enligt bilaga.

Frågor ställs med fördel till,

Lovisa Berglund
Ordförande för Arbetsmarknadsenheten 19/20
ao@chalmersstudentkar.se
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Arbetsbeskrivningar för kårledningen
Arbetsbeskrivningarna är jämte bredvid verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten.
Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers Studentkår.
Arbetsbeskrivningarna tydliggör vilka uppgifter och ansvar som respektive enhet och post har. För att
skapa en rättvis bild för sökande till Kårledningen bör den ha blivit godkänd innan sista
ansökningsdag till Kårledningen nästkommande år. erhålla korrelationen mellan verksamhetsplanen
och arbetsbeskrivningen skall arbetsbeskrivningarna uppdateras varje år i samband med framtagandet
av preliminär verksamhetsplan.

Arbetsbeskrivning för kårledningen och
kårstyrelsen
Kårledningen är Chalmers Studentkårs ledningsgrupp som arbetar med att leda och stötta den dagliga
och löpande verksamheten i enlighet med Chalmers Studentkårs styrdokument. Detta innefattar ett
heltidsarvoderat uppdrag där man är ledamot i kårens enheter.
Kårstyrelsen är Chalmers Studentkårs styrelse och därmed kårens högst verkställande organ.
Kårstyrelsen arbetar med att verkställa av kårfullmäktige fattade beslut och utgörs av presidiet och
enheternas ordförande. Kårstyrelsen ansvarar bland annat för kårens långsiktiga utveckling av IT och
övriga tekniska system.Kårstyrelsen ansvarar bland annat för kårens långsiktiga utveckling av IT och
övriga tekniska system.

Arbetsbeskrivning för Presidieenheten
I presidieenheten ingår kårordförande, vice kårordförande och husansvarig. Presidieenhetens ansvar
är att driva kåren framåt genom långsiktig förvaltning och utveckling. Presidiet skall i samarbete med
kårens direktör ansvara för att kåren har en stabil ekonomi, en stark integritet samt ha ett
övergripande ansvar över kårhuset och kårens fastigheter.

Presidiet
I presidiet ingår kårordförande (KO) och vice kårordförande (VO). Presidiet leder och samordnar
kårstyrelsens och kårledningens arbete. Presidiet skall representera kåren och föra dess talan samt
ansvara för att kåren är en trygg arbetsgivare med nöjda medarbetare. Presidiet ansvarar även
övergripande för kontakter med externa parter och påverkansarbetet.
•
•
•
•
•
•

Firmatecknare för Chalmers Studentkår tillsammans med studentkårens direktör
Arbetsleda kårledningen
Ansvar för gruppdynamiska frågor inom kårledningen
Ansvar för kårstyrelsens arbete
Presidiet är ansvariga för kontakt med staben och anställda inom hela kårens verksamhet
Leda Kårledningsutskottet (KU)

Kårordförande (KO)
Kårordförande leder och samordnar kårstyrelsens dagliga arbete och representerar kåren i officiella
sammanhang. KO för kårens talan gentemot högskolan, politiker, media och allmänheten.
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•
•
•
•
•

Ytterst ansvarig för samordningen av kårledningen genom att fördela och delegera
arbetsuppgifter.
Ytterst ansvarig för kårstyrelsens arbete mot kåren som organisation och mot Fullmäktige.
Arbetar med studentpolitiska frågor genom delegering av uppgifter samt driva frågor med
Chalmers Studentkårs styrdokument som hjälp.
Vara Chalmers Studentkårs talesperson i media och representera kåren externt.
Vara samordnare för Chalmers Studentkårs medlemskap i Göteborg Förenade Studentkårer

Återkommande organ där KO är delaktig
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kårstyrelsen – ordförande
Kårledningsutskottet (KU) – ordförande
Styrelsen för moderbolaget AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG)1– adjungerad
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB – suppleant
Styrelsen för Chalmersfastigheter AB - suppleant
Rektors beslutsmöte – ledamot
Chalmers Ledningsgrupp – ledamot
Föreningen Reftecs styrelse - ledamot
Styrelsen för Göteborgs Förenade Studentkårer - ledamot

Vice kårordförande (VO)
Vice kårordförande arbetar främst internt inom Chalmers Studentkår och är kontaktperson inom
kårens verksamhet.
•
•
•
•
•
•

Huvudansvarig för kårledningens arbete med teknologsektionerna.
Kontaktperson i kårstyrelsen för talmanspresidiet samt kårens valberedning, valnämnd och
lekmannarevisorer
Verksamhetsstöd åt kårkommittéer
Ekonomisk uppföljning samt budget
Sammankallande för kårstyrelsemöten
Hanterar incidenter

Återkommande organ där VO är delaktig
•
•
•
•
•
•
•

1

Kårstyrelsen – vice ordförande
Styrelsen för Emils Kårhus AB (EKAB) och Emilias Kårhus AB (EmKAB)1 – ledamot
Kårledningsutskottet (KU) – sammankallande
Kommittéordförandeträffar (KoT) – ordförande
Sektionsekonomiforum (sEF) – ordförande
Kommittéekonomiforum (kEF) – ordförande
Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB – styrelseledamot
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Husansvarig (HA)
Husansvarig jobbar med utveckling av kårens fastigheter, verksamhetsanpassning av dessa och att
verksamheten ska kunna fungera och genomföras på ett säkert sätt för människorna, lokalerna och ur
brandsynpunkt i de lokaler som nyttjas.Husansvarig jobbar med utveckling av kårens fastigheter,
verksamhetsanpassning av dessa och att verksamheten fungerar och genomförs på ett säkert sätt för
människorna, lokalerna och ur brandsynpunkt i de lokaler som nyttjas.
•
•

•
•
•
•
•

Koordinering av utveckling och verksamhetsanpassning i kårens fastigheter: Kårhuset,
Järnvägsvagnen och fritidsanläggningen i Härryda.
Ansvarar för att kårkommittéerna Kårhuskommittén, Bastukommittén, och
Gasquekommittén genomför sitt arbete med att utveckla delar av kårens fastigheter på ett
ansvarsfullt sätt.
Ansvarar inför direktör för brandsäkerheten i fastigheterna och att verksamheten följer
aktuella brandsäkerhetsreglerfungerar, vilket innefattar kårens kommittéer och föreningar.
Ansvarar gentemot högskolan för de lokaler som kårens nyttjar utanför kårhuset.
Ansvarar för att kommunikationen med fastighetsskötaren fungerar så att båda är insatta i
varandras arbete.
Ansvarar för att handha, förvalta, och vårda kårens fordon, samt utveckling av kårens
fordonsflotta.
Ansvarar för Chalmers Studentkårs lås-, larm- och passersystem och larmsystem.

Återkommande organ där HA är delaktig
•

Styrelsen för Emils Kårhus AB (EKAB) och Emilias Kårhus AB (EmKAB)1– ledamot

• IT-ansvarig (ITA)
IT-ansvarig arbetar med utveckling av kårens IT och tekniska system för att stödja
verksamheten på ett ansvarfullt och säkert sätt.
•
•
•
•

Ansvarar för Chalmers Studentkårs passersystem och vilka som har behörighet i dessa.
Ansvarar för kårens långsiktiga utveckling av IT och övriga tekniska system.
Ansvarar för att kårkommittén G.U.D. genomför sitt arbete med att utveckla delar av kårens
IT på ett ansvarsfullt sätt.
Ansvarar för kårens arbete av GDPR.

Återkommande organ där ITA är delaktig
Inga återkommande organ.
•

Arbetsbeskrivning för Utbildningsenheten
Utbildningsenheten arbetar för att alla teknologer ska kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög
kvalitét och ska ha möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation. För att uppnå detta
arbetar utbildningsenheten med utbildningsfrågor som är aktuella på lokal, nationell och

1
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internationell nivå. Dessa frågor drivs med högskolans föreskrifter, och högskolans föreskrifter och
Chalmers Studentkårs styrdokument och åsiktsprogrammet som hjälp.
•
•
•
•
•

Bedriva utbildningspåverkan på Chalmers
Bedriva utbildningspåverkan ur ett nationellt & internationellt perspektiv
Samordna och stödja sektionernas utbildningsbevakande organ
Samordna och stödja studentrepresentanter inom högskolans olika utbildningsområden och
organ
Leda Utbildningsutskottet (UU)

Utbildningsenhetens ordförande (UO)
UO har ansvaret gentemot presidiet, kårstyrelsen och kårfullmäktige för utbildningsenhetens
verksamhet. UO ansvarar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa disponeras. UO för
enhetens talan och är ledamot i kårstyrelsen.
UO arbetar med strategiska och långsiktiga utbildningsfrågor på och utanför Chalmers. Utöver detta
arbetar UO med politisk påverkan på det nationella och internationella planet, främst inom
utbildningspolitiska frågor. Detta inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsbevakning av nationella och internationella utbildningsfrågor
En nära kontakt med högskolan i utbildningsfrågor
Deltagande i styr- och projektgrupper på högskolan relaterade till grundutbildning
Arbete med studentpolitiska frågor genom att driva frågor med Chalmers Studentkårs
styrdokument som hjälp
Att vara samordnare för Chalmers Studentkårs medlemskap i nationella och internationella
samarbeten, som exempelvis Sveriges Förenade Studentkårer och Nordic Five Tech
Samarbete med Doktorandsektionen kring forskarutbildningsfrågor
Arbete med studenternas rättssäkerhet

Återkommande organ där UO är delaktig
•
•
•
•
•
•
•
•

Kårstyrelsen – ledamot
Utbildningsutskottet (UU) – ordförande
Rektors beslutsmöte – suppleant
Chalmers Ledningsgrupp – suppleant
Chalmers Grundutbildnings ledningsgrupp – ledamot
Chalmers Fakultetsråd – ledamot
Forskarutbildningsnämnden – ledamot
Chalmers disciplinnämnd – ledamot

Utbildningsenhetens vice ordförande (vUO)
Utbildningsenhetens vice ordförande är ordförandens ställföreträdare och företräder enheten vid
ordförandens förfall eller i frågor som vUO har fått delegerade från ordföranden.
vUO arbetar inåt organisationen och gentemot teknologer, studienämnder, utbildningsutskott och
studentrepresentanter. vUO arbetar även gentemot högskolan för att förbättra teknologernas
situation. Detta genom en blandning av operativa och strategiska uppgifter. Detta inkluderar:
•
•
•

Stöttning och samordning av studienämnder och studentrepresentanter
Rekrytering, stöttning och samordning studentrepresentanter
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•
•
•
•
•
•

En nära kontakt med högskolan i utbildningsfrågor
Att projektleda och samordna Student Voicerösten
Arbete med studentpolitiska frågor
Deltagande i styr- och projektgrupper på högskolan relaterade till grundutbildning
Arbete med studenternas rättssäkerhet
Samarbete med högskolan kring IT-stöd för lärare och studenter

Återkommande organ där vUO är delaktig
•
•
•
•
•

Utbildningsutskottet (UU) – sammankallande
Chalmers Processteam för Processen att utbilda – ledamot
Juryn för Chalmers pedagogiska pris – ledamot
Juryn för Åårets teknolog – sammankallande
Programkommittén för Konferensen om Undervisning och Lärande (KUL) - ledamot

Arbetsbeskrivning för Sociala enheten
Sociala enhetens mål är att alla teknologer ska ha en givande studietid samt att arbetsmiljön på
Chalmers tekniska högskola och Chalmers Studentkår ska vara så bra att ingen ohälsa, varken fysisk
eller psykisk, ska bero på den kringliggande fysiska eller sociala- och organisatoriska arbetsmiljön.
Sociala enheten arbetar med att stötta studentlivet vid Chalmers Studentkår och att se till att
medlemmarna är socialt, rättsligt, ekonomiskt och fysiskt trygga under sin Chalmerstid. Detta
inkluderar att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevaka teknologernas trygghet
Verka för jämlikhet inom kåren
Verka för medlemmarnas trygghet i kårens lokaler och dess omgivningar
Ge goda förutsättningar för en hållbar och bred nöjeslivsverksamhet inom kåren
Hantera incidenter samt ge stöd till inblandade parter
Leda Sociala utskottet (SU) och Nöjeslivsutskottet (NU)
Ansvara för att kårkommittén Mottagningskommittén genomför sitt arbete med att samordna
och utveckla mottagning på ett ansvarsfullt sätt.
Driva det studentdrivna verksamhetsområdet ”Mat&Kalas” inom Chalmers Konferens och
Restauranger AB

Sociala enhetens ordförande (SO)
Sociala enhetens ordförande (SO) har ansvaret gentemot presidiet, kårstyrelsen och kårfullmäktige
för sociala enhetens verksamhet. SO ansvarar för samordningen av enhetens resurser och hur dessa
disponeras. SO för enhetens talan och är ledamot i kårstyrelsen.
SOs arbetsuppgifter präglas främst av politiska frågor, frågor som rör framtida strategier för Chalmers
Studentkår i studiesociala frågor, och långsiktigt arbetsmiljöarbete. SO skall vara uppdaterad inom
dessa frågor och skall kunna ta ställning och driva dessa frågor med Chalmers Studentkårs
styrdokument som hjälp. Detta inkluderar att:
•
•
•
•
•

Bevaka studentbostadssituationen i Göteborg
Ha nära kontakt med högskolan inom arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor
Deltagande i styr- och projektgrupper inom arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor
Bevaka teknologernas arbetsmiljösituation
Stödja teknologer i ärenden i studiemedelsfrågor
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•
•
•
•
•

Verka för jämlikhet inom kåren och högskolan
Vara en väl fungerande länk i högskolans studiesociala nätverk
Arbete med studentpolitiska frågor
Hantera incidenter
Ansvara för att kårkommittén Mottagningskommittén genomför sitt arbete med att samordna
och utveckla mottagning på ett ansvarsfullt sätt.

Återkommande organ där SO är delaktig
•
•
•
•
•
•

Kårstyrelsen – ledamot
Sociala utskottet (SU) – ordförande
Arbetsmiljö- och Jämställdhetskommittén (AJK) – ledamot
Styrelsen för Chalmers Studentkårs Restauranger AB (ChSRAB)21– adjungerad
Studentforum – ledamot
Styrelsen för Göteborgs Förenade Studentkårer - suppleant

Sociala enhetens vice ordförande (vSO)
Sociala enhetens vice ordförande (vSO) ansvarar för arbetet som rör nöjeslivet vid Chalmers
Studentkår, både löpande och utvecklande uppgifter. vSO arbetar deltid (50%) med det studentdrivna
verksamhetsområdet inom Mat&Kalas inom restaurangen, och deltid (50%) med nöjeslivsrelaterade
frågor. Uppgifterna är oftast av praktisk och projektorienterad karaktär. Detta inkluderar att:
•
•
•
•
•

Utveckla rutinerna kring festverksamheten
Ha kontakten mot Tillståndsenheten för hela Chalmers Studentkårs räkning
Tillsammans med VD för kårens restaurangbolag (ChSRAB) ansvara för festverksamheten i
det studentdrivna verksamhetsområdet Mat&Kalas
Hjälpa kårföreningar med uppstart och löpande verksamhet
Hantera incidenter i nöjeslivet

Återkommande organ där vSO är representant
•
•
•
•

Nöjeslivsutskottet (NU) – ordförande
Kommittéordförandeträffar (KoT) – sammankallande
Styrelsen för Ölbruket AB - ledamot
Pubforum – ordförande

Arbetsbeskrivning för Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsfrågor för medlemmarna och strävar efter att
sammanlänka teknologer och arbetslivet. Detta görs genom att förbereda teknologerna samt genom
att påverka näringslivet och relevanta externa aktörer. Enheten ska också bidra till att Chalmers
Studentkår ska ha ett starkt varumärke och stabil ekonomi, exempelvis genom
arbetsmarknadsdagarna CHARM och samarbetsavtal med externa aktörer.
•
•

1

Samordning och stöttning för de inom kåren som aktivt arbetar mot näringslivet.
Underhåll och framtagande av nya externa kontakter samt samarbetsavtal för kåren.
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•
•
•
•
•
•

Samarbeta med högskolan och representera studenterna inom näringslivs- och
nyttiggörandefrågor.
Övergripande ansvar för Chalmers Studentkårs strategi gällande arbete med näringslivet samt
studentkårens varumärke.
Bedriva näringslivspåverkan ur ett regionalt och nationellt perspektiv.
Projektledning av CHARM.
Leda Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) samt samordna arbetsmarknadsgrupper och kårens
teknologbolag.
Samordning av kårens arbete inom alumni- och mentorskapsfrågor.

Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO)
Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) har ansvaret gentemot presidiet, kårstyrelsen och
kårfullmäktige för arbetsmarknadsenhetens verksamhet. AO ansvar för samordningen av enhetens
resurser och hur dessa disponeras. AO för enhetens talan och är ledamot i Kårstyrelsen.
AO arbetar med arbetsmarknadsfrågor framförallt ur strategiska och långsiktiga perspektiv inom
kåren, men också i samarbete med högskolan och extern part. AO arbetar också med kårens alumnioch mentorskapsverksamhet. Arbetsuppgifter inkluderar:
•
•
•
•
•

Att föra dialog med berörda parter inom Chalmers Studentkår om kårens strategi gällande
marknadsarbete och samarbeten med näringslivet.
Representera kåren i arbetet med näringslivspåverkan.
Att samarbeta med högskolan inom arbetsmarknad- och nyttiggörandefrågor genom att delta
i styr- och projektgrupper.
Samordning och stöttning för de som inom kåren aktivt arbetar med arbetsmarknadsfrågor.
Förvaltning och framtagande av nya externa kontakter samt samarbetsavtal för kårens
räkning.

Återkommande organ där AO är delaktig
•
•
•
•
•
•

Kårstyrelsen - ledamot
Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) – ordförande
Styrelsen för Chalmers Studentkår Promotion AB1 – ledamot
CHARMs referensgrupp – kårstyrelseledamot
Mässarrangörsforum Mentorskapsforum - ordförande
Chalmers tekniska högskolas styrgrupp för nyttiggörande - ledamot

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande (vAO)
Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande (vAO) är projektledare för CHARM och det stora projektets
årscykel styr arbetet. Förutom CHARM arbetar vAO framförallt med arbetsmarknadsenhetens och
kårledningens gemensamma verksamhet, såsom utbildningar för aktiva. vAO fungerar även som stöd
för studenter i deras kontakt med extern part.
•
•

1
2

Projektledare för CHARM, CHARM Ekonomi AB:s vice VD
Samordning och stöttning för de inom kåren som aktivt arbetar mot näringslivet.
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Återkommande organ där vAO är delaktig
•
•
•
•
•

CHARMkommmittén2– ordförande
Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB – vice VD samt styrelseledamot
CHARMs referensgrupp – ledamot
Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) – sammankallande
Mässarrangörsforum -– ordförande
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2020-03-24
VALBEREDNINGEN

Nominering Kårordförande i Chalmers
Studentkårs Kårledning 20/21
David Welander

Valberedningen har valt att nominera David, i16, till posten som kårordförande (KO). Beslutet är
fattat med bakgrund i att David har visat goda kompetenser som styrker de egenskaper som finns i
postens kravprofil. Bland annat har David visat ett stort intresse för hela kårens organisation och
mycket god ledarskaps- samt strategisk förmåga.
David har under sin tid på Chalmers varit engagerad i diverse sammanhang på både sektions- och
kårnivå. På sektionen har han varit ordförande för QQ7 och inom kåren har David engagerat sig
genom två år i FuM samt som kassör för CCC. Detta har gett honom en stor inblick för kårens
verksamheter samt ett brett perspektiv på aktuella frågeställningar som är viktiga för kåren idag och i
framtiden.
David har påvisat god ledarskapsförmåga i form av ordföranderollen i QQ7 och genom eget
företagande. Som ledare är han stöttande och lyhörd, och vidare lägger han stor vikt i att få gruppen
att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och att alltid sträva efter gemensamma visioner. Davids
förmåga att ena en grupp kring gemensamma mål för att föra gruppen framåt anses ge honom en
styrka i rollen som kårordförande genom hans coachande ledarskap som skapar engagemang.
David har framförallt visat en mycket god retorisk förmåga vilket gör att han kan på ett tydligt och
självsäkert sätt kan framföra sin agenda. David är trygg i sig själv och har en god förmåga att inge
förtroende, något som han har utvecklat under sina tidigare engagemang i FuM och CCC. Genom sitt
engagemang inom FuM har han fått utveckla sin förmåga att skapa opinion och driva frågor som
studentkåren arbetar med, dessa egenskaper anses ge David goda förutsättningar att föra
studentkårens talan och driva dess frågor vidare, gentemot aktörer inom och utanför högskolan.
David anser att kårens viktigaste arbetsområde är studentnyttan. Studenternas intresse ska alltid stå i
centrum och kåren ska alltid sträva efter den bästa studentnyttan. Han vill se till att alla studenters
röster ska höras så att alla studenter känner sig delaktiga och tar del av studentnyttan.
Vidare vill David även sänka tröskeln för alla studenter att söka sig till eller vända sig till kåren, och
att alla känner sig välkomna. För David är det viktigt att representera kåren som en seriös aktör i olika
sammanhang. Han vill lyfta studenternas intresse och argumentera för kårens betydelse. Med
studentnyttan i fokus kommer David att, tillsammans med sin kårledning, arbeta för att sträva efter
att kåren och dess verksamhet gynnar och prioriterar alla medlemmar lika.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera David Welander till
Kårordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24
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Nominering Vice Kårordförande i
Chalmers Studentkårs Kårledning 20/21
Ellen Friborg
Valberedningen har valt att nominera Ellen Friborg, td16, till posten som vice kårordförande (VO).
Beslutet är fattat med avseende på kravprofilen för posten, där Ellen visat på goda kompetenser och
därmed uppfyller samtliga krav.
Ellen visar goda ledaregenskaper, framförallt genom sina tidigare engagemang på Chalmers där hon
haft flertalet ledande roller. Hon beskriver och ger exempel på hur hon utövar ett demokratiskt och
coachande ledarskap där alla får komma till tals. Valberedningen bedömer att Ellen har god förmåga
att stötta en grupp, både på individ- och gruppnivå, bland annat genom exempel på hur hon initierat
arbete kring arbetsfördelning och öppen kommunikation i tidigare grupper.
Ellen för ett strukturerat resonemang kring planering och organisationsförmåga och beskriver tydliga
exempel på när dessa egenskaper testats. Utifrån de exempel som Ellen lyfter anser valberedningen
att hon har god förmåga att kunna delegera och, med pondus, leda en grupp. Hon lyfter goda exempel
på krissituationer där hon varit tvungen att agera snabbt i att leda sin grupp, vilket styrker hennes
förmåga att kunna hantera kriser och konflikter väl.
Ellen visar ett starkt engagemang för kåren, både genom hennes resonemang och hennes tidigare
engagemang. Hon har genom sina tidigare engagemang haft kontakt med VO och har ur det
perspektivet god förståelse för vad rollen innebär gentemot kommittéerna. Hon vill fortsätta jobba
med att utveckla kontakten där emellan, samt att stötta kommittéerna i att utveckla sina
verksamheter.
Ellen har tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete inom kåren, genom sin tid som kassör i TDs
mottagningskommitté. Hon för goda resonemang kring detta, och beskriver hur grunden i den
ekonomiska styrningen för kåren ligger i medlemsnyttan. Hon påvisar god förståelse för politiskt spel
och ett strukturerat tillvägagångssätt för att föra fram studenternas åsikter i olika miljöer.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Ellen Friborg till
vice Kårordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24
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VALBEREDNINGEN

Nominering Husansvarig i Chalmers Studentkårs
Kårledning 20/21
Greta Gascon Rudin

Valberedningen har valt att nominera Greta Gascon Rudin, k17, till posten som husansvarig (HA).
Beslutet är fattat med bakgrund i att Greta utmärkte sig till posten, uppfyller merparten* av de krav
som åligger posten och har mycket passande personliga egenskaper för uppdraget. Några av de krav
som föreligger posten som husansvarig är: att ha god kommunikationsförmåga, intresse för
fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheter och att ha förståelse för krishantering.
Greta har erfarenheter från flertalet ideella engagemang inom Chalmers. Hon har bland annat
engagerat sig i K-sektionens sexmästeri, varit sektionsrevisor, medverkat i projektet att starta upp
sektionens bal och är nu engagerad i PU. Genom dessa engagemang har Greta utvecklat sin förmåga
att hantera en hög arbetsbelastning och hantera flertalet arbetsuppgifter parallellt.
Ur sina engagemang inom PU och K-sektionens sexmästeri har hon fått inblick i och erfarenhet av att
arrangera event i kårhuset. Dessa engagemang har även gett henne erfarenhet av att arbeta proaktivt
med krishantering i kårens lokaler, något som Valberedningen ser som en god erfarenhet för rollen
som HA.
I sin roll som kurs- och kulturchef i PU har Greta varit ytterst ansvarig för de kurser och provningar
som kommittéen arrangerar. I denna ledande roll har Greta varit noga med att planera arbetet väl och
delegera uppgifter till andra kommittémedlemmar. Hon har ur detta engagemang lärt sig vikten av att
skapa tillit till de hon arbetar med och följa upp evenemangen för att hon och gruppen ska utvecklas
framöver. Denna erfarenhet anser Valberedningen styrker hennes ledarskapsförmåga och ger henne
goda förutsättningar att skapa engagemang och arbetsleda de kommittéer som idag ansvarar för olika
lokaler inom kåren.
Ur rollen som kurs- och kulturchef har Greta även utvecklat sin förmåga att initiera och driva projekt,
en egenskap som kommer att ge henne styrkor i rollen som HA genom att kunna starta upp och driva
utvecklingsprojekt i kårens lokaler.
Greta lyfter vikten av att arbeta för ett gott bemötande och en god attityd när det kommer till
medlemskontakt, att alltid vara öppen för frågor och åsikter. Hon lyfter även vikten av att vara
närvarande hos kommittéer och medlemmar och skapa en god kontakt och kommunikation
sinsemellan. Greta vill arbeta för en god kontakt med de kommittéer och medlemmar som nyttjar
kårens lokaler och skapa goda förutsättningar för dessa aktörer att bibehålla och utveckla sin
verksamhet sett till nyttjande av kårens lokaler.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Greta Gascon Rudin till
husansvarig i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1
* Greta har i dagsläget inget körkort vilket är ett krav för posten. Hon planerar däremot att ta körkort
under sommaren, och valberedningen har gjort bedömningen att hennes egenskaper och
kvalifikationer i övrigt fortfarande gör henne till en lämplig kandidat till posten.
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Nominering Arbetsmarknadsenhetens
Ordförande i Chalmers Studentkårs Kårledning
20/21
Jesper Stensson

Valberedningen har valt att nominera Jesper Stensson, e16, till posten som arbetsmarknadsenhetens
ordförande (AO). Beslutet är fattat med bakgrunden att Jesper visat på personliga egenskaper och
erfarenheter som uppfyller de krav som tillskrivits posten. Några krav som föreligger posten
arbetsmarknadsenhetens ordförande är: att ha grundläggande förståelse för affärer och avtal, intresse
för och vilja att lära sig mer om arbetsmarknadsfrågor samt förmåga att konkretisera arbetsuppgifter.
Jesper har flera erfarenheter av engagemang inom Chalmers. Bland annat har han varit engagerad
inom sektionens sexmästeri, Kajsabarens styrelse, samt som ordförande för Arbetsmarknadsgruppen
Elektro (ARME) och bland annat arrangerar DatE-IT mässan. Genom tidigare nämnda engagemang
har Jesper fått god erfarenhet av att leda grupper, inneha ekonomiskt ansvar samt koordinera och
planera evenemang.
Rollen som ordförande för Arbetsmarknadsgruppen Elektro har gett Jesper värdefulla erfarenheter
inom kontaktskapande och en god förståelse för hur Chalmers utgör ett varumärke gentemot
näringslivet, vilket är grundläggande för affärsmässiga relationer med företag. Vidare visar Jesper
stort intresse för Chalmers studentkår och bidrar med konkreta utvecklingsförslag för
arbetsmarknadsenheten, där han bland annat vill standardisera och effektivisera
arbetsmarknadsgruppers arbete samt stödja deras arbete genom att tillhandahålla utbildningar och
forum.
Jesper kan beskrivas som driven, handlingskraftig samt kommunikativ. Han framför åsikter och
resonemang på ett strukturerat sätt för att göra såväl sin egen som andras röst hörda. Han har vana av
att skapa kontakt och kommunicera med nya människor och för goda resonemang kring hur man
skapar god gruppdynamik. Till kårledningen kommer Jesper att bidra med insikter i
arbetsmarknadsfrågor, en professionell kommunikativ förmåga samt ett stort engagemang och
ansvarstagande gentemot sitt uppdrag.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Jesper Stensson till
arbetsmarknadsenhetens ordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1
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Nominering Arbetsmarknadsenhetens Vice
Ordförande i Chalmers Studentkårs Kårledning
20/21
Lucas Glimfjord

Valberedningen har valt att nominera Lucas Glimfjord, d17, till posten som arbetsmarknadsenheten
vice ordförande (vAO). Beslutet är fattat med avseende på kravprofilen för posten, där Lucas uppfyller
samtliga krav.
Lucas har, genom resonemang och tidigare engagemang, påvisat en god ledarskapsförmåga där han
tar en drivande roll i att delegera arbete och se till att uppgifter blir utförda på ett korrekt sätt. Han
beskriver ett strukturerat tillvägagångssätt för att organisera och prioritera arbete, där han planerar
med hjälp av kalender och listor, samt själv föregår med gott exempel för gruppen genom att arbeta
hårt.
Vidare visar Lucas på ett stort intresse för projektledning och arbetsmarknadsfrågor genom sina
tidigare engagemang där han bland annat varit ordförande i Datateknologsektionens
arbetsmarknadsgrupp, logistikansvarig för arbetsmarknadsmässan DatE-IT samt involverad i Charm
som logistikvärd. Genom detta har Lucas fått en god förståelse för företagskontakter och vikten de har
för både studenter och Chalmers som varumärke. Han har vana vid att hantera avtal och för ett
utvecklat resonemang kring avtalens värde ur både studenternas, Chalmers samt företagens
perspektiv.
Genom sitt engagemang i DatE-IT, i kombination med ordföranderollen i arbetsmarknadsgruppen,
har Lucas erfarenhet av att kombinera och balansera två ansvarsroller. Detta kräver förmåga att skilja
på personliga och professionella relationer, vilket är nödvändiga kompetenser i rollen som
arbetsmarknadsenhetens vice ordförande. Vidare ger Lucas exempel på situationer han behövt
hantera med pondus för att framföra sina åsikter, samt situationer där han behövt driva gruppens
åsikter framför sina egna.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Lucas Glimfjord till
Arbetsmarknadens Vice Ordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1
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Nominering Sociala Enhetens Ordförande i
Chalmers Studentkårs Kårledning 20/21
Anna Lindqvist

Valberedningen har valt att nominera Anna Lindqvist, h17, till posten som sociala enhetens
ordförande (SO). Beslutet är fattat med avseende på kravprofilen för posten, där Anna uppfyller
samtliga krav.
Anna visar på goda erfarenheter av att sätta upp och konkretisera mål i de projekt hon tar sig an. Hon
lyfter ett intresse för att på ett öppet sätt planera och styra upp projekt både i skolan, hennes tidigare
engagemang och ur hennes arbetserfarenheter.
Anna har tidigare erfarenheter av engagemang både inom och utanför Chalmers, vilka bidragit till att
stärka hennes kompetens för rollen som sociala enhetens ordförande. Hon har tidigare varit del av
H-sektionens mottagningskommitté och har erfarenheter från jobb inom både äldrevården och
advokatbyrå. Dessa engagemang har tillsammans bidragit till Annas empati och ödmjukhet, tillika
gett henne, för rollen, viktiga erfarenheter som stärker hennes förmåga för krishantering.
Annas erfarenheter från äldrevården lyfter en särskilt god förmåga att kunna hantera kriser på ett
empatiskt sätt. I den rollen har hon lärt sig att prioritera mellan vårdtagare och hitta lösningar för att
ge alla den vård och omsorg som krävs utan att försumma någon av dem. Detta styrker Annas förmåga
att kunna sätta sig in i de kriser och konflikter som berör SO på ett lösningsorienterat men empatiskt
vis.
Anna är väl insatt i sociala enhetens frågor och engagemang och påvisar genom hennes resonemang
en stor drivkraft att vilja föra enhetens utveckling framåt. Hon har stor förståelse för vikten av den
psykosociala studiemiljön, likabehandlingsfrågor samt välmåendet för alla på Chalmers. Anna är en
drivande person som understryker vikten av att saker kontinuerligt måste förbättras för att alla
studenter ska trivas och må bra.
Vidare har Anna erfarenhet av hur arbetet med studenthälsa bedrivs och lyfter en vilja att driva frågor
kring studenthälsans organisation framåt, med motiveringen att alla studenter ska få den
professionella hjälp de behöver.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Anna Lindqvist till
sociala enhetens ordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1
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Nominering Sociala Enhetens Vice Ordförande i
Chalmers Studentkår Kårledning 20/21
Sara Larsson

Valberedningen har valt att nominera Sara Larsson, k16, till posten som sociala enhetens vice
ordförande (vSO). Beslutet är fattat med bakgrunden att Sara uppfyller kraven som finns med
avseende på kravprofilen för posten. Några krav som föreligger posten sociala enhetens vice
ordförande är: att kunna hantera kortvarig stress, kunna anpassa sitt språk till mottagaren och vara
inläst på alkohollagen.
Sara har flera erfarenheter av ideellt arbete inom Chalmers, bland annat som Bacchus i FestU där hon
var alkohol- samt personalansvarig för kalasen. Hon har också varit aktiv i K-sektionens sexmästeri
där hon satt som kassör. Vidare har hon också erfarenhet av att ha arbetat ute på skolor i form av
pluggstöd en gång i veckan.
Saras intresse för vSO kommer från de år hon har varit kommittéaktiv. Hon har under dessa
engagemang har haft mycket kontakt med dåvarande vSO inför FestU-kalas och har genom detta
skaffat sig en tydlig inblick i de arbetsuppgifter jobbet innebär.
Sara har stor erfarenhet av att bedriva arrangemang där alkohol förekommer och har påvisat att hon
kan hantera stressiga situationer. Dessutom uttrycker Sara ett stort intresse för att driva och
vidareutveckla arrangemang för att alla ska trivas och ha kul, samt understryker att allt ska gå till på
rätt sätt. Sara är empatisk och objektiv som person, vilket tillsammans med hennes tidigare
erfarenheter gör att hon snabbt kan sätta sig in i de aktivas verksamhet och på ett sakligt sätt bemöta
de frågor som kan uppstå.
Sammanfattningsvis ser valberedningen Sara, både personlighetsmässigt och erfarenhetsmässigt,
som en väl lämpad person för posten som sociala enhetens vice ordförande i kårledningen kommande
verksamhetsår.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Sara Larsson till sociala
enhetens vice ordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1
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Nominering Utbildningsenhetens Ordförande i
Chalmers Studentkårs Kårledning 20/21
Gabriel Aspegren

Valberedningen har valt att nominera Gabriel Aspegren, kfkb17, till posten som utbildningsenhetens
ordförande (UO). Beslutet är fattat med bakgrunden att Gabriel visat på personliga egenskaper och
erfarenheter som uppfyller de krav som tillskrivits posten. Några av de krav som föreligger posten
som utbildningsenhetens ordförande är: att vara strategisk, ha ett stort intresse för utbildningsfrågor
och att ha god förståelse för hur påverkan och arbete med högskolan kan gå till.
Gabriel har flera meriterande erfarenheter inom utbildningsområdet. Han har under sin tid på
Chalmers varit bland annat institutionsrepresentant för BIO-institutionen samt sektionsordförande
på KFKB-sektionen. Genom dessa roller har Gabriel utvecklat sin förmåga att argumentera för och
representera sin egen och andras åsikter. Gabriels arbete som instutitionsrepresentant anses särskilt
meriterande då han har fått argumentera för studenternas åsikter i utbildningsfrågor, på ett
professionellt sätt, gentemot aktörer på institutionen, en erfarenhet som kommer att styrka honom i
rollen som UO.
Gabriel uttrycker ett stort intresse för utbildningsfrågor, vilket stärks ytterligare genom hans tidigare
engagemang. En av hans kärnfrågor är att ge större utrymme för ett friare val av valbara kurser på
Chalmers. Gabriel lyfter ett stort intresse för studentpolitiska frågor, där han lyfter bra och
tillgängliga studentbostäder som en viktig komponent i att möjliggöra goda studier för Chalmers
studenter.
Gabriels tidigare engagemang som kassör i KfKb6 och sektionsordförande för KfKb har gett honom
en stark strategisk förmåga, vilket anses vara en viktig egenskap i rollen som utbildningsenhetens
ordförande samt som en del av kårstyrelsen. Han lyfter vikten av att ha studentnyttan i fokus för
allt arbete och de frågor som drivs, och ser vikten av att vara ödmjuk och flexibel i rollen som UO.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Gabriel Aspegren till
utbildningsenhetens ordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1

NOMINERING
2020-03-24
VALBEREDNINGEN

Nominering Utbildningsenhetens Vice Ordförande
i Chalmers Studentkårs Kårledning 20/21
Svante Trelsmo

Valberedningen har valt att nominera Svante Trelsmo, e15, till posten som Utbildningsenhetens vice
ordförande (vUO). Beslutet är fattat med avseende på kravprofilen till posten, där Svante uppfyller
samtliga krav.
Svante har påvisat ett stort intresse för utbildningsfrågor och beskriver tydliga exempel på frågor han
vill driva. Genom hans tidigare engagemang i CCC har han utvecklat en god förståelse för förhandling
och arbete med flera intressenter, och ger tydliga exempel på tillvägagångssätt för att driva
studenternas åsikter. Svantes tillvägagångssätt är strukturerat och demokratiskt, och visar på förmåga
att angripa konflikter och problem på ett empatiskt och objektivt sätt.
Svante har, genom sitt tidigare engagemang i CCC, god tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt samt
att ta ansvar för att arbetet blir väl genomfört. Han har, genom sin tid som Vice Sektionsordförande
på Elektro, erfarenhet av styrelsearbete samt att lyssna på och driva studenternas frågor. Dessa
erfarenheter anses ha ge honom goda förutsättningar för att möta studenter och stötta dom vid
eventuella problem.
Vidare visar Svante på en god samarbetsförmåga där han vill lyfta olika perspektiv och på så sätt
belysa problem ur olika perspektiv. Han är van vid att arbeta under hög belastning och att bemöta
människor med respekt men samtidigt sätta gränser för vad som kan bli gjort. Svante har även påvisat
god förmåga att kunna agera snabbt men genomtänkt i pressade situationer.
Med ovan som bakgrund känner sig valberedningen trygga i att nominera Svante Trelsmo till
Utbildningsenhetens vice ordförande i kårledningen för verksamhetsåret 20/21.
Valberedningen
2020-03-24

1 av 1

