SUMMONS FUM 20/21
2021-01-20
Speaker’s Presidium

Final Summons - Student Union Council Meeting 5
Summons to Chalmers Student Union council meeting, business year 20/21
Location:

Zoom

Time:

FuM5 – Wednesday 27th January 2020, 18:00

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 Team
b. Speakers presidium
c. Other
3. Resignations (Avsägelser)
4. Elections (Val)
5. Simple questions (Enkla frågor)
6. Interpellations (Interpellationer)
7. Determination of decisions (Fastställande av beslut)
8. Reports (Rapporter)
a. Statusrapport från Kårledningen
b. Ekonomisk Halvårsrapport 2021
9. Determination of time and place for election to student union council 21/22
10. Propositions (Propositioner)
a. Proposition 19 – Stryka Underhållsfond Emilias Kårhus ur reglementet
b. Proposition 20 – Kårförening i reglementet
c. Proposition 21 - Uppdatera Chalmers Studentkårs visions- och uppdragsdokument
11. Motions (Motioner)
a. Motion 18 – Dubbelt sektionsmedlemsskap
b. Motion 19 - Ny normalisering av röstning
12. Closing of the meeting (Mötets avslutande)
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SUMMONS FUM 20/21
2021-01-20
Speaker’s Presidium

Göteborg, Wednesday, 20 January 2021
__________________________________

__________________________________

Leon Larsson

Frej Karlsson

Speaker (Talman)

Deputy Speaker (Vice Talman)

Attachments
1. Beslutsloggen
2. Statusrapport från Kårledningen
3. Ekonomisk halvårsrapport från kårledningen
a. Bilaga: Resultatrapport
b. Bilaga: Balansrapport
4. Förslag på tider och platser för FuM-valet
5. Proposition 19 – Stryka Underhållsfond Emilias Kårhus ur
reglementet
6. Proposition 20 – Kårförening i reglementet
7. Proposition 21 - Uppdatera Chalmers Studentkårs visions- och
uppdragsdokument
a. Bilaga – Vision och Uppdragsdokumentet
8. Motion 18 – Dubbelt sektionsmedlemsskap
a. Yttrande motion 18
9. Motion 19 – Ny normalisering av röstning
a. Yttrande motion 19
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År

När

§

19/20

Fum3

§93

Kommentar

Ägare Ansvarig Deadline

att en arbetsgruppbildas med syfte att undersöka vad Chalmersmössans dalande popularitet beror på.

I arbetsgruppen sitter:

att

Gustaf Lewerth
Victor Lanner

Beslut
Denna arbetsgrupp sammanställer den folklore som hör till mössan.

Status

Avklarat

Fum3 2020/2021

Avklarat

Rapport avlämnad FuM4 2020/2021

Fum5 20/21

Pågår

Fum3 20/21

Pågår

FuM6 2020/2021

Pågår

att
Arbetsgruppen ser tillsammans med Chalmerska Ingenjörsföreningen (CING), Chalmers Tekniska Högskola och
Chalmers Studentkår över de regler som gäller för mössans bärande och lämnar förslag på moderniseringar av dessa till senast
FuM8 2019/2020 om sådana skulle behövas.

19/20

Fum7

§181

19/20

Fum8

§245

att
Arbetsgruppen på prov organiserar evenemang i samarbete med Chalmers Studentkår för att främja mössans bärande.
att fastställa Chalmers Studentkårs indikatorvärden för verksamhetsåret 2019/2020 enligt
bilaga.

att ålägga kårstyrelsen att komplettera med resterande värden senast FuM5 20/21.
att ålägga kårstyrelsen att se till att entrédörrar och handikapptoaletter i kårhuset är
tillgänglighetsanpassade och följer Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för
tillgänglighet [1][2] så gott det går. Hur arbetet har gått ska rapporteras till FuM 3 20/21.
att tillsätta en arbetsgrupp med 3–5 personer som ska undersöka hur Gasquen och CSbastun på bästa sätt kan tillgänglighetsanpassas och rapportera detta till FuM 3 20/21.att bifalla första att-satsen med
tillägget att kostnaderna tas ur Byggnadsfonden.

Fum

KS

Fum

KS

I arbetsgruppen sitter:
Jacob Lidman
Rebecca Svensson
Johan Wennerbeck
Frej Karlsson
Emilia Sandolf

att andra att-satsen bifalles med tillägget om att arbetsgruppen även ska ge förslag på var

19/20

Fum8

§247

eventuella kostnader skall läggas.
att tillsätta en arbetsgrupp på 2-4 personer som ska se över möjligheten att bygga en
beachvolleybollplan på Chalmers Campus.
att arbetsgruppen ska lämna en rapport till Fum3 läsåret 2020/2021.

Fum

att arbetsgruppen ska rapportera var det finns potential för en beachvolleybollplan, kostnad för upprättande
samt underhåll och tidsåtgång samt rekommendationer för fortsatt arbete.
20/21

Fum1

§40

20/21

Fum1

§41

att ålägga Kårstyrelsen att uppdatera Tofsens instruktioner angående hur en sammanfattning från fullmäktigemötena
rapporteras där talmanapresidiet ska ge sitt godkännande innan sammanfattningen publiceras
att Tillsätta en arbetsgrupp om 2-4 personer med
uppdrag att:
- utreda möjligheten till livestreamade möten
- ta närvarorätt och säkerhetsaspekten i
beaktande i utredningen

Fum1

§42

20/21

FuM2

§62

20/21

FuM2

§

20/21

FuM3

§86

att att tillsätta en arbetsgrupp om 3-5 personer med uppgift att utreda hur
Chalmers Studentkår kan gå tillväga för att tillgängliggöra en fullstor och campusnära
motionshall för sina medlemmar.
att arbetsgruppen avrapporterar och föreslår hur arbetet kan fortskrida senast
FuM 7 20/21.
att skapa en arbetsgrupp på upp till 5 personer med uppdrag att revidera Chalmers
Studentkårs Åsiktsprogram till Fullmäktigesammanträde 6 verksamhetsåret 20/21.
att Utbildningsenhetens ordförande väljs in som medlem i arbetsgruppen med uppdrag att
revidera Chalmers Studentkårs Åsiktsprogram.
att tillsätta en arbetsgrupp om 2-5 personer som har till uppgift att arrangera samt skapa facebookevent för två evenemang
under verksamhetsåret 2020/2021, där fullmäktigeledamöter och kårmedlemmar kan delta. Gemene kårmedlem får där
chansen att komma med idéer till och stöd från fullmäktigeledamöter att skriva motioner.
att arbetsgruppen utvärderar evenemangen och avlägger en rapport samt presenterar eventuella förslag för fortsatt arbete,
senast FuM 7 2021.
att lägga till i paragraf 15:1 ”Tekniskt Basårs Kommitté” i Chalmers Studentkårs reglementes punktlista över kårkommittéer.

Fum

Fum

KS

KS

Fum
I arbetsgruppen sitter:
Jonathan Sjölander
Fredric Furborg
Kajsa Grönkvist
Emma Stavås
Kevin Rylander
I arbetsgruppen sitter:
Amelie Nordh Hugo Simonsson, Jakob
Bruschhausen, Lovisa Berglund och Gabriel
Aspegrén

Fum

FuM

Avklarat

Fum 7 20/21

Pågår

FuM 6 2020/2021

Pågår

Fum 7 2020/2021

Pågår

Fum

Fum

FuM

I arbetsgruppen sitter:
Elin Sandahl, Pontus Holmgren och Amanda
Lundberg

FuM

Fum3 2020/2021

FuM
Avklarat

att lägga till i paragraf 15:4t ”Tekniskt Basårs Kommitté” samt beskrivande text ”Tekniskt Basårs Kommitté har till uppgift
att:
• arrangera mottagningsverksamhet för studenterna på Tekniskt basår.
• genomföra aktiviteter för studenter på Tekniskt basår under resterande period av året.
• ge studenterna på tekniskt basår en studiemässigt och socialt utvecklande tid under läsåret.
• att sköta kontakt med Tekniskt basårs programteam.
Tekniskt Basårs Kommitté består av Ordförande, Vice Ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter. Kommitténs ordförande
väljs senast 15 december för en tid av ett år.”
20/21

FuM3

KS

KS

KS

KS

§88

Avklarat
Att lägga till Chalmers Entrepreneurship Society (802525-4866) i under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente

Arbetsgruppens uppdrag är förlängt till FuM6 2020/2021
enligt beslut §85 under FuM3 2020/2021

Pågår
I arbetsgruppen sitter:
Hugo Simonsson
Sebastian Boström

att arbetsgruppen återrapporterar sina
rekommendationer senast FUM3 verksamhetsåret
2020/2021
20/21

KS/Fum

I arbetsgruppen sitter:
Tarek Alhaskir
Johan Wennerbeck
Amelie Nordh

Rapport avlagd Fum4 2020/2021

År

När

§

20/21

FuM3

§89

Beslut

Kommentar

Ägare Ansvarig Deadline

att i Chalmers Studentkårs Fest- och alkoholpolicy, under Ansvar vid arrangemang lägga till

Status

Avklarat

Pågår

Alkoholpolicy uppdaterad inför FuM 5 20/21

”
Pyroteknik
Det åligger den festansvariga att vid användning av pyrotekniska pjäser tillse att dessa
är godkända och används enligt godkänt tillstånd från Polismyndigheten. Det är också
den festansvariges ansvar att användandet av pyroteknik görs av myndig, nykter
person och följer den i tillståndet bifogade planen. ”

20/21

FuM3

§93

20/21

FuM4

§126

20/21

FuM4

§127

att ålägga kårstyrelsen att upprätta riktlinjer och guider för ansökan om tillstånd för pyroteknik, samt informera arrangörer
om dessa.

KS

KS

att Kårstyrelsen får mandat att förvärva aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB förutsatt att godtagbara villkor kan
uppnås och att kårstyrelsen bedömmer att ägandeskapet av bolagen lär bidra till mer medlemsnytta.

KS

KS

KS

KS

Löpande
Avklarat

att stryka BEST at Chalmers Student Union (802488-1412) under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente.
att i Chalmers Studentkårs reglemente §2:2 ändra från

Avklarat

"Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter
mot kåren har rätt att:
• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Utnyttja kårens telefoner.
• Erhålla kårtidningen Tofsen.
• Som nyinskriven erhålla Kårguiden och övrig nollinformation.
• Bära chalmersmössa, under förutsättning att han/hon är student vid ett utbildningsprogram på Chalmers samt har för avsikt
att på det utbildningsprogrammet avlägga examen.
• Erhålla inköpsrätt till chalmersringen och andra liknande emblem, då civilingenjörs- eller arkitektexamen har avlagts.
• Erhålla inköpsrätt till ingenjörsring, då högskoleingenjörsexamen avlagts.
• Få ett handlån ur handlånekassa."
Till
"Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter
mot kåren har rätt att:
• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Utnyttja kårens telefoner.
• Erhålla kårtidningen Tofsen.
• Som nyinskriven erhålla information om Chalmers Studentkårs verksamhet och övrig information om Mottagningen.
• Bära chalmersmössa, under förutsättning att han/hon är student vid ett utbildningsprogram på Chalmers samt har för avsikt
att på det utbildningsprogrammet avlägga examen.
• Erhålla inköpsrätt till chalmersringen och andra liknande emblem, då civilingenjörs- eller arkitektexamen har avlagts."
• Erhålla inköpsrätt till ingenjörsring, då högskoleingenjörsexamen avlagts.

20/21

FuM4

§127

• Få ett handlån ur handlånekassa.
att i Chalmers Studentkårs reglemente §2:5 ändra från

KS

KS
Avklarat

"Hedersmedlem har rätt att:
• Bryta matkön i restaurangen.
• Vid inval erhålla Kårguiden och övrig nollinformation.
Hedersmedlem har i övrigt samma rättigheter som medlem."
Till
"Hedersmedlem har rätt att:
• Bryta matkön i restaurangen.
• Vid inval erhålla information om Chalmers Studentkårs verksamhet och övrig information om
Mottagningen.
Hedersmedlem har i övrigt samma rättigheter som medlem."

KS

KS

År

När

§

20/21

FuM4

§127

Beslut

Kommentar

Ägare Ansvarig Deadline

att i Chalmers Studentkårs reglemente §3:4 ändra från

Status
Avklarat

"Inspektor har rätt att:
• Bära chalmersmössa.
• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Erhålla kårtidningen Tofsen.
• Bryta matkön i restaurangen.
• Vid inval erhålla Kårguiden och övrig nollinformation."
Till
"Inspektor har rätt att:
• Bära chalmersmössa.
• Bära chalmersnål.
• Vistas i kårens lokaler.
• Erhålla kårtidningen Tofsen.
• Bryta matkön i restaurangen.

20/21

FuM4

§127

• Vid inval erhålla information om Chalmers Studentkårs verksamhet och övrig information om Mottagningen."
att i Chalmers Studentkårs reglemente §15:4e ändra från

KS

KS
Avklarat

"Mottagningskommittén har till uppgift att:
• Planera och leda kårens mottagning i samråd med representanter för sektionernas mottagningsverksamhet.
Mottagningskommittén består av ordförande, vice ordförande, redaktör och två till fyra övriga ledamöter.
Mottagningskommittén åligger att:
• Insamla och utsända material om högskolan, kåren och studier vid högskolan till den nyantagna före dennas ankomst till
kåren.
• Som redaktion för Kårguiden tillse att denna är aktuell och arbeta för att förbättra denna.
• Utge Kårguiden i god tid före de nya studenternas ankomst.
Kommitténs ordförande väljs senast 15e december för en tid av ett år."
Till
"Mottagningskommittén har till uppgift att:
• Planera och leda kårens mottagning i samråd med representanter för sektionernas mottagningsverksamhet.
Mottagningskommittén består av ordförande, vice ordförande, redaktör och två till fyra övriga ledamöter.
Mottagningskommittén åligger att:
• Insamla och utsända material om högskolan, kåren och studier vid högskolan till den nyantagna före dennas
ankomst till kåren.
• Samordna utskick av och granska sektionernas Mottagningsmoduler.

20/21

20/21

20/21

FuM4

FuM4

FuM4

§128

Kommitténs ordförande väljs senast 15e december för en tid av ett år."
att avsluta det prioriterade området verka för internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet i sin studietid

§129

att fastställa hälsa och välmående som prioriterat område och ålägga kårstyrelsen att till
FuM 5 2021 lägga fram förslag på ett uppdaterat ”Visions och uppdragsdokument”
att ålägga kårstyrelsen att se över hur studenter kan få tillgång till ett omklädningsrum på Campus Lindholmen.

§130

att kårstyrelsen ska rapportera till Fum7 verksamhetsåret 2020/2021.
att fullmäktige skickar vidare till EmKAB styrelse att det fortfarande är studenternas vilja att kojorna på andra udden ska
byggas

KS

KS

KS
Pågår

FuM 7 2021

Pågår

KS
Pågår

att en arbetsgrupp av 2-3 personer tillsätts för att driva en arkitekttävling för arkitekturstudenter och alumner vid Chalmers
för att hitta en passande design för skogskojorna
att aktieägartillskott ges till EmKAB för kostnaderna att ta fram detaljplaner och bygglovsansökan upp till 150 000kr
att EmKAB återrapporterar till fullmäktige med besked om bygglovsansökan och förslag på detaljplan med tillhörande
kostnadskalkyl samt underhållskalkyl (LLC) för godkännande av vidare ekonomiska medel senast till FuM 1 2021
att om ansökan om bygglov för skogskojor inte godkänns av Härryda kommun ska istället bygglov för vindskydd och
upprustad grillplats ansökas om

FuM 5 2021

EmKAB

EmKAB

Avklarat

RAPPORT
2021-01-13
Kårledningen

Rapport till FuM5 från kårledningen
Presidieenheten
Kårordförande
Reflektioner

Skapat: 2021-01-04
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS2021\Beslutsmöten\Beslutsmöten KS06\2. Feedback\Färdigfeedbackade\Rapport till KS06 från kårledningen.docx

Julledigheten har fått stor inverkan på både min och gruppens energi. Den sista perioden innan julen
präglades av en negativ stämning i samhället, som gav avtryck i arbetet. Nu har stämningen ersatts av
mer positivitet och jag känner ett större driv i mitt arbete.
De första två veckorna har varit luftigare i schemat, vilket har möjliggjort ett större möjligheter att
blicka framåt. Förhoppningsvis kommer våren vara lite mindre mötestung, vilket kan ge mig bättre
möjligheter att leverera i andra projekt och i eget arbete.
Hemarbete och pandemi har försvårat allt vad gäller gemensamma evenemang och teambuilding.
Förhoppningen är dock att vi ska kunna hitta kreativa lösningar för att ses utanför jobbet, t.ex.
utomhus-AW eller digitala lösningar. Jag tror det informella är en viktig nyckel till att hålla
motivationen uppe, eftersom större delen av vårt arbete bygger på engagemang och gemensamt driv.

Motivation
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Mitt pågående arbete består bland annat, utan inbördes ordning, av:

•

Val av ny prorektor
o

Anna Dubois vill inte förlänga sitt uppdrag. Processen är tidskritisk och jag är
med i rekryteringsgruppen som representant för kåren.

•

Aktiefrågan GSF & Fysiken
o

Under våren kommer frågan konkretiseras och den nya ägarstrukturen ska
klargöras. Jag kommer besöka andra kårers fullmäktige- och kårstyrelsemöten
för att presentera och förklara frågan grundligt.
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•

Åtgärdsplan studenthälsa
o

Efter studentrösten jobbar vi nu med att presentera den problematiska försämringen i studenthälsan för relevanta forum på högskolan. Vi kommer
också arbeta med att presentera förslag på åtgärder, eftersom kreativiteten på
ämnet inte sällan brister inom högskolan.

•

Campusfrågan
o

Inriktningsbeslutet kring frågan närmar sig (mitten av februari) och jag arbetar ständigt med att forma beslutet för studenternas bästa.

•

Implementation Code of Conduct (”Chalmersandan”)
o

Uppförandekoden som klubbades på FuM och som tidigare antagits av högskolan går nu in i en implementationsfas. I samband med återgången till campus kan det vara ett bra tillfälle att jobba extra med hur vi beter oss mot

Skapat: 2021-01-04
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS2021\Beslutsmöten\Beslutsmöten KS06\2. Feedback\Färdigfeedbackade\Rapport till KS06 från kårledningen.docx

varandra.
•

Planering inför återgång till Campus
o

Förhoppningsvis ser vi nu ett slutskede för pandemin och allt vad den innebär. Däremot står vi inför nya utmaningar med en ideell sektor som på många
sätt inte haft någon verksamhet alls under det senaste året. Hur ska vi bevara
kunskap och kontinuitet, och hur ser vi till att nyantagna studenter också inkluderas i gemenskapen?

Kommande utmaningar
Det är tänkbart att vi under våren kommer hamna i samma mellanläge som i slutet att sommaren, där
rekommendationer och restriktioner är något öppnare men fortfarande inte helt öppet. Det var
utmanande för både kåren, Chalmers och mig personligen, och det är svårt att förbereda sig för
eventuella scenarier som kan inträffa senare under våren.

Vice kårordförande
Reflektioner
Julledigheten kom och gick, en välbehövlig paus med tid för mycket vila, långpromenader och julmat.
Två veckor som gav mig mycket energi till att återkomma till arbetet. Vårterminen börjar med två
relativt lugna veckor vilket är skönt för att kunna planera och få en överblick på det närmsta.
Arbetsbelastningen är inte överväldigande men det finns ständigt uppgifter att ta sig an. Nya
kommittéer ska få utbildning och information, KS-möte förberedas, propositioner skrivas och KLrekryteringen planeras och samordnas med valberedningen och andra aktörer.
Motivationen är relativt hög, men dippar fort vid distansarbete, det tär på energin att mycket sker på
distans och avsaknad av fysiska aktiviteter och träffar. Det känns som att vår grupp påverkas hårt av
det, då det naturliga umgänget och samspelet försvinner. Men jag försöker se framåt och hoppas att
vaccin leder till lättnader i restriktioner (förutom minskad smitta och sjukdom naturligtvis).
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Motivation
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Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete

Skapat: 2021-01-04
K:\KS_Dokument\KS-möten\KS2021\Beslutsmöten\Beslutsmöten KS06\2. Feedback\Färdigfeedbackade\Rapport till KS06 från kårledningen.docx

I skrivande stund är det andra dagen tillbaka från ledigheten och jag har hittills börjat planera de
närmsta veckorna och våren. Det är KS06 om två veckor och samma vecka drar även LV1 igång och
verksamheten börjar komma igång med olika utskottsmöten, utbildningar och även KL-rekryteringen.
Inför detta har jag god kontakt med valberedningen för att rekryteringen ska bli så bra som möjligt
trots att den ser ut att bli helt och hållet digitalt.

Kommande utmaningar
Flera projekt behöver komma igång ordentligt, bland annat kårens ekonomi som jag nämnde i förra
rapporten. Utmaningen är att få energi nog att utföra dem till stor del digitalt.
En stor utmaning är även hur kommittéerna ska kunna hålla i sin aspning på ett tillfredsställande sätt
för att hitta lämpliga efterträdare. Om rådande restriktioner inte lättas förrän sen vår kan detta bli
svårt, då många av kommittéerna vanliga år har fysiskt tunga uppgifter som aspiranter kanske inte vet
passar dem förrän de har testat på. Däremot har flera kommittéer redan arrangerat digital aspning
under hösten och jag hoppas att dessa kan dela med sig av värdefulla tips.

Husansvarig
Reflektioner
Det har varit väldigt skönt att var ledig i två veckor, även om jag väldigt snart kände att jag ville
komma tillbaka till arbetet, och framför allt till mina fantastiska vänner i kårledningen. Under
julledigheterna har jag knappt jobbat alls och har lagt mycket fokus på att vila upp mig. Nu är man
tillbaka och det känns jätteroligt och energinivån är på topp. Det är ibland svårt att märka hur
utmattad man i verkligheten är efter en hel läsperiod.
Det svåra är att acceptera pandemi-verkligheten. Jag önskar inget mer än att uppleva ett fullt kårhus,
att varje dag träffa alla andra i kårledningen och staben i kårkorridoren, att besvara teknologers frågor
på kontoret… Istället får jag lägga fokus på att vara produktiv och göra allt jag kan för att förverkliga
de projekt man inte normalt sett hinner med. De få personer jag träffar varje dag ger mig jättemycket
glädje och motivation att fortsätta göra mitt bästa för kåren.
Arbetsmässigt har jag en alldeles lagom (till skillnad från normal) arbetsbelastning. Det finns alltid
något att göra, men jag känner mig inte överväldigad av mängden arbetsuppgifter.

3 av 11

RAPPORT
2021-01-13
Kårledningen

Motivation
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Nyckelinventering – Få ordning och reda på alla fysiska nycklar som finns i kårens gömmor.
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Förråd i SB3 – Har äntligen hittat en yta där kommittéer/föreningar som CHARMk, FestU, PU, ChSS
och Ölbruket kan ha sina prylar. Avtal behöver skrivas på, och ytan organiseras.
Fotovägg i vinterträdgården – Sista steget är bara att sätta upp tavlorna med CFFC.
Arbete med kårhusplanen – uppdatera dokumentet och börja budgetera för projekt som kan
genomföras under år 2021/2022.
Mottagning inresande studenter - Att inresande studenter (internationella och nationella) ska få en
bra introduktion till Chalmers Studentkår och hur det funkar praktiskt med medlemskapet, accesser
och betalning.

Kommande utmaningar
Största utmaningen för mig är min psykiska hälsa ifall jag inte skulle få jobba på plats.

Utbildningsenheten
Utbildningsenhetens ordförande
Reflektioner
Det har varit en välbehövlig ledighet med mycket tid för återhämtning. Det har gjort mig och hela
kårledningen gott. Innan jul var det mycket som hände och en hel del saker som skulle bli klart innan
jul. Det gjordes också en del planering för vad som behöver fokuseras på under våren. Det har varit
några få studentärenden under ledigheten men ingenting som har tagit särskilt mycket tid. Suget att
komma tillbaka till jobbet har vuxit i och med att ledigheten har fortskridit och jag är riktigt taggad på
att börja arbetet igen. Högskolan började arbeta efter trettonhelgen vilket har inneburit en mjukstart.
I och med att de kommer igång ökar också motivationen!
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De första två veckorna har varit ganska lugna. Högskolan började inte arbeta ordentligt förens efter
trettonhelgen så aktiviteten i mailkorgen och mötesfrekvensen har varit relativt låg. Detta har
möjliggjort en del arbete med verksamhetsplanspunkter, inläsning av dokument, avstämningar och
uppstart av sådant som vilat över jul. En del arbete har lagts på att digitalisera utbildningar.
Grundutbildningens ledningsgrupp arbetar på och kommer förändra sitt arbetssätt något. Nya
institutionsrådsrepresentanter har valts in precis innan jul och fyra nya styrelser har gått på. Dessa
ska få en uppstart med utbildning från mig och Svante. Det börjar planeras för SFSFUM i vår till vilken
en delegation ska väljas in av kårstyrelsen. Arbetet med revidering av åsiktsprogrammet fortlöper
också.

Kommande utmaningar
I och med det nya arbetssättet i grundutbildningens ledningsgrupp blir det viktigt att se till så att
studentperspektivet inte blir åsidosatt. Det är inget problem som jag ser idag men det är viktigt att
vara uppmärksam så att vi inte får minskat inflytande.
Tidsfristen för att nominera personer till prorektorsuppdraget har gått ut när denna rapport föredras.
Det viktigt att vi kommer med input och synpunkter i den processen.
Se till så att distansutbildningen fortsätter att förbättras och håller hög kvalitet, trots att man kan
skymta ljuset i tunneln av pandemin.

Utbildningsenhetens vice ordförande
Reflektioner
Julledigheten gjorde gott och det känns skönt att gå in på det andra halvåret med våren och den
alltmer närvarande solen.
Arbetssituationen är dock inte optimal med att pandemin kräver att man jobbar hemifrån. Det tär på
motivationen och jag hoppas att vi snart kan återgå till en mer normal situation. Hoppet om att vi
åtminstone kan leva någorlunda normalt till sommaren håller hoppet uppe.
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Med våren kommer påminnelsen om att deadlines för VP-arbetena kommer snabbare än man tror.
Med en punkt som förhoppningsvis avslutas nu känns det bra att kunna fokusera och leverera på de
andra.
Arbetet med att belysa resultaten från Student Voice och en strategi för hur det ska mynna ut i något
bra pågår för fullt. Även planering för vårens Student Voice kommer inom kort påbörjas.
Projektet Årets Teknolog förväntas att dra igång tillsammans med Tekniska Samfundet i januari.
Rekrytering till institutionsrådsrepresentanter har gått mycket bra och alla platser är fyllda. Uppstart
för dessa sker/skedde 20/1.
Då högskolan haft anställningsstopp och alla sittande valde att behålla sin plats har rekrytering till
anställningskommittén inte behövts.

Kommande utmaningar
Få igång motivationen nu efter ett par sega veckor och få ett bra avslut på året.

Gemensamt arbete
Inom U-enheten är det en del uppstartsmöten och utbildningar som ska hållas för nyinvalda
utbildningsbevakare. En del utbildningar ska också digitaliseras. Det har diskuterats en del om hur vi
kan synliggöra studiebevakaruppdragen än mer och göra det enklare med överhörningen mellan dessa
och kårledningen samt underlätta för gemene student att komma i kontakt med dessa.
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Sociala enheten
Sociala enhetens ordförande
Reflektioner
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Julledigheten var välbehövlig efter en intensiv höst med många tvära kast. Stor del av det arbete jag
lagt ner under hösten har handlat om studenternas mående under pågående pandemi och vilka
konsekvenser pandemin kommer att ha studenternas hälsa. När problematiken om det sjunkande
välmåendet hos studenterna möttes under hösten upplevdes förståelsen låg, både på Chalmers och i
samhället i stort. Det känns därför bra att fler organisationer identifierat och börjat bemöta samma
problematik i deras respektive verksamheter. Vi kan då ta hjälp och inspiration av varandra och arbeta
med frågorna djupare och mer långsiktigt. Att bollen rörande hälsofrågan har börjat rulla ger mig
mycket energi. Så efter många timmars sömn under jul är jag nu redo att börja arbeta med detta igen.

Motivation
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Arbetsbelastning
1

2

Pågående arbete
Som ovan beskrivet arbetar jag allra främst med hälso-frågor. Utöver detta genomför jag de löpande
arbetsuppgifterna som är ålagda SO såsom påverkandearbete gentemot högskolan och
erfarenhetsutbyte med andra studentkårer.
Det har även skapats en arbetsgrupp av högskolan där vi ska se över alkoholkonsumtionen och ta fram
en åtgärdsplan för att minimera riskbeteenden vid alkoholkonsumtion. vSO och SO är med i denna
grupp.
Vidare är det ytterligare två grupper som startats upp/kommer startas upp. Den ena är till för att se
över studenthälsan och den andra för att se över internationella studenters mottagning på Chalmers.
Sedan pandemin började har återkommande krisledningsmöten hållits. Dessa fortlöper ännu och
kommer att fortsätta göra även om gruppen kommer att genomgå en omorganisering. Detta för att
tydliggöra ramar bla.

Kommande utmaningar
Kommande utmaningar är att hålla motivationen uppe och skapa effektivitet inom kårledningen även
i hemarbete. Det är givetvis både effektivare och roligare att träffa kårledningen fysiskt varje dag, men
eftersom vi till trots har en pågående pandemi är detta inte möjligt. En utmaning är därför att hitta
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nya arbets- och förhållningssätt för att fortsätta hålla uppe både effektivitet och gemenskapen i
kårledningen.

Sociala enhetens vice ordförande
Reflektioner
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För min del har det sedan november varit tufft att hålla motivationen till arbetet uppe. Andra vågen
av Covid-19 har påverkat mina arbetsuppgifter i stor grad och i princip allt rutinarbete har uteblivit.
Detta har påverkat mig rätt hårt då det är just rutinarbetet med Mat&Kalas som jag tycker är det
roligaste och mest inspirerande. Det är definitivt inte lika spexigt att sitta och uppdatera gamla
dokument som att planera inför kommande veckors Gasquer och dra runt pallar med bärs i kårhuset…
Det har varit en utmaning att finna orken till att hitta på nya andra grejer att syssla med. Jag vet att
det finns en massa projekt som går att ta tag i och dra igång men jag har behövt tid till att ställa om
och fundera över hela situationen lite grann. Jag känner nu att jag börjar bli redo att dra igång igen
och har fått stöd i att börja dra i projekt som jag tycker känns inspirerande.
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Pågående arbete
Fortsatt läggs en del tid på att uppdatera dokument och rutiner samtidigt som jag börjat förbereda
inför uppstarten av nöjeslivsverksamheten så att allt är redo när världen väl är det. Det löpande
arbetet med VP-punkter och nöjeslivsutskottet samt KoT fortsätter. Som SO nämner jobbar jag även
tillsammans med henne i ett projekt under våren kring att ta fram en plan för åtgärder för att minska
riskbeteenden vid alkoholkonsumtion. Utöver detta planerar jag för projekt att starta upp och
undersöker utvecklingsmöjligheter i främst Mat&Kalas-verksamheten.

Kommande utmaningar
Kommande utmaningar kommer vara att få tillbaka motivationen och hålla den uppe. Det kommer
även vara en utmaning att ta på mig nya sorters arbetsuppgifter men det ser jag även fram emot som
lärorikt. Det fortsätter vara en utmaning att leva i en pågående pandemi och acceptera samt ta
ställning till alla förändringar det medför.

Gemensamt arbete
S-enheten har inte mycket gemensamt arbete. Vi båda är däremot representerade i högskolans
arbetsgrupp för att undersöka alkoholkonsumtionen.
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Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Reflektioner
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Julledigheten har verkligen gjort sitt. Jag känner mig utvilad och redo att kötta den andra halvan av
mandatperioden. Det gjorde gott att få lite distans till alla projekt man har i rullning för att kunna ta
ett nytt krafttag och avsluta dem innan man går av eller lämna över dem till nästa AO. Jag har mer
motivation nu än innan jul, det är första julen på 4 år som jag inte behövt oroa mig över tentor och
det har verkligen varit en enorm skillnad på kvalitén av ledigheten.
Pandemin har definitivt påverkat AO arbetsbelastning till det mindre. Detta har flera olika
anledningar enligt mig. Alla möten är digitala, kåren i helhet har inte lika mycket kontakt med
näringslivet och alla event som man vanligtvis skulle gå på är inställda m.m. Det öppnar dock upp för
möjligheten att driva fler projekt inom både A-enheten och kårledningen. Projekten som jag håller på
med nu är jag väldigt taggad på, jag ser fram emot att driva igenom och implementera dem.
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Pågående arbete
Under årsskiftet har vissa arbetsmarknadsgrupper bytts ut, vilket betyder att det kommer vara nya
ansikten på arbetsmarknadsutskottet (ArmU). A-enheten planerar att ha två utbildningar för
arbetsmarknadsgrupper vid sektionerna.
I slutet av hösten började A-enheten ha korta statusmöten varje vecka med teknologbolagen. Det
har visat sig få en positiv effekt därav fortsätter vi med det under våren. Jag tror att genom att ha
återkommande möten så sänker vi tröskeln för att diskutera utmaningar samt hitta
samarbetsmöjligheter. Enligt min mening så behöver vi involvera teknologbolagen ytterligare i kårens
ideella verksamhet.
Nedan är listat de största projekt som AO/A-enheten kommer jobba med i vår.
-

Stödmedlem
o

Enligt kårens stadga står det att man kan bli stödmedlemem i ChS. I dagsläget finns
det inte ett enkelt sätt att göra det på. Här är tanken att lägga till en flik på hemsidan
där alumner och Chalmers vänner kan registrera sig som stödmedlem. Även att generellt uppdatera rutinerna för stödmedlemskap och vad det innebär.
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-

Produktportfölj/hemsidan
o

I dagsläget finns det mer eller mindre bara ett word-dokument på kårens hemsida vilket riktar sig mot företag som vill etablera en kontakt med kåren. Här behöver det göras ett krafttag för att göra det så enkelt som det bara går att komma i kontakt med
kårens alla olika arbetsmarknadsinstanser. Dels genom att uppdatera alla kontaktuppgifter, dels genom att göra det hela mer estetiskt och intuitivt.

-

AMG-guide
o

Under mitt år som arbetsmarknadsgrupp saknade jag ett dokument/ställe som hade
samlat all information kring näringslivskontakt på Chalmers. Genom att tillhandahålla en kontinuitet som alla sektioner får ta del av skapar vi en slags baslinje för kvaliteten som företag möts av när de är i kontakt med Chalmers Studentkår. Alltså ska
det inte spela någon roll om man kontaktar K-sektionen, E-sektionen eller någon annan del av Chalmers Studentkår, det ska vara samma professionella bemötande oav-
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sett. Detta resulterar inte bara i att man som sektion får ett bättre anseende utan det
gynnar också hela Chalmers varumärke.
-

Omstrukturering CHARM
o

I dagsläget har CHARM en organisationsstruktur som är oklar och till viss del förlegad. Det finns en referensgrupp som är som agerar lite som en styrelse i vissa frågor.
Samtidigt finns det en företagsstyrelse som för CHARM ekonomi AB som inte utnyttjas som detta. Här är projektets syfte att undersöka och eventuellt bestämma den
bästa organisationsstrukturen för CHARM.

Kommande utmaningar
En kommande utmaning är att fortsätta att hålla motivationen uppe och jobba effektivt vid
hemmaarbete.

Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande
Reflektioner
Under den senare delen av hösten var motivationen i ett svajigare stadie vissa dagar hade jag svårt att
motivera mig själv att dra igång nya delar av arbetet medan det andra dagar rullade på utan problem.
Framförallt tror jag detta beror på att delar av KL arbetat hemifrån under stora delar av november och
december. Att många arbetat hemifrån har fått kontoret att kännas tommare och den energin som
fanns under sommaren och hösten inte längre var kvar. Därmed fick inte jag samma möjligheter att
motiveras av andra positiva personer runt mig. Med de hårdare restriktionerna i november påverkades
även CHARM och hela den kommittén vilket även där påverkat energin i den gruppen och i
förlängningen min energi.
Det har senare även varit väldigt skönt att vara ledig över jul. Jag var förvånad över hur väl jag
lyckades släppa arbetet. Innan ledigheten fanns det en rädsla inom mig över att inte kunna släppa
allting i och med att CHARM närmar sig och det fortfarande fanns mycket att göra. Det var däremot
inga problem att lägga undan det över julledigheten och fokusera på att vara ledig. Väl tillbaka från
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efter nyår var jag ordentligt återhämtad och redo att jobba igen. Jag noterade däremot att många
andra hade betydligt mindre att göra första två veckorna då högskolan och studenter i huvudsak inte
kommit igång med sitt arbete ännu vilket till viss grad även påverkad min produktivitet.
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Pågående arbete
Arbetet senaste tiden har varit till största del fokuserat på CHARM en del omställningar har behövt
göras med hänsyn till de restriktioner som kommit från FHM under november och december men
förutom det har arbetet gått bra och rör sig stadigt mot att ha en färdig och fullständig mässa. Övrigt
arbete som inte är direktkopplat till mässan har prioriterats ner då mycket fokus har behövts för
CHARM. Planen är att A-enhetens arbete ska kunna återupptas igen efter mässan.

Kommande utmaningar
Jag kan se två utmaningar för mig den kommande perioden. Först behöver jag se till att mitt arbete
inom CHARM går över på ett mer utvärderande arbete samtidigt som jag även går över på att hjälpa
AO med arbetet inom enheten i högre grad. Jag och AO har tankar på flertalet projekt som ska göras
under våren (se AOs pågående arbete), tanken är att A-enheten gemensamt ska jobba med dem
projekten under våren. Huvudsakliga ägarskapet kommer jag främst ha för ”Omstrukturering
CHARM” då detta är nära kopplat till mig men jag kommer även vara delaktiga i de andra projekten.
Den andra utmaning jag har under våren är att se till att kommittén fortsättningsvis under våren
arbetar med utvecklingsprojekt. Utmaningen här är att motivera en grupp att fortsätta arbeta när det
för gruppen är väldigt enkelt att anse sig färdiga med sitt arbete.
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Inledning
För att ge en bild av det ekonomiska läget för studentkåren mitt i verksamhetsåret finns resultatet för
kårens centrala enheter bifogat till denna rapport. Kårens balansräkning efter det första halvåret finns
också som bilaga. Budgeten är lagd på månadsbasis men vissa kostnader och intäkter har noterats
ligga fel, vilket påverkar utfallet. Kommentarer om avvikande eller noterbara händelser följer nedan
sorterat per resultatenhet.

Kommentarer
Chalmers Studentkår
Avvikelsen mot budgeten för halvåret på +1,5 miljon kronor beror framförallt på bra utveckling av
kårens investeringar i värdepapper. Minskade rese-, mötes- och utbildningskostnader bidrar även på
de flesta resultatenheterna till denna avvikelse. Se analys nedan för detaljer.
En generell kommentar är att avsaknaden av arrangemang och evenemang bidrar till uteblivna
intäkter, men med dessa försvinner även många kostnader som är kopplade till evenemangen.
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1 Kårhuset
Största avvikelsen är att inga kårhusbidrag eller intäkter för bioutrustning inkommit i och med
inställda evenemang. Husansvarig har även satsat på mycket underhållsarbete av kårhuset med nya
inventarier, bland annat stolar och bord till balkongen samt ramar till en fotovägg vilket gör att
kostnaderna för förbrukningsinventarier är högre än beräknat. När budgeten lades, sattes den utan
några speciella projekt i åtanke, något som planeras att göras till nästa års budget för mer
överensstämmande mellan utfall och budget.

10 Husansvarig
Kostnaderna ligger i fas förutom för transportmedel där drivmedel och reparationer bland annat ingår
som ligger något högre än beräknat. En stor avvikelse för förbrukningsinventarier finns här, vilket är
inköp och implementering av nya bilboknings-systemet 2MA, vilket var planerat för men missades att
föra in i budgeten.

11 Utbildningsenheten
I och med inställda fysisk Reftec-konferens inkom inga deltagaravgifter, och med detta heller inga
kostnader för arrangemang eller resor, kost- och logi. Färre fysiska möten bidrar till lägre
möteskostnader. Kostanden för bilar är högre än budget, vilket dels beror på de höjda priserna på
kårbilarna vilket ej togs med i budget dels att UO och vUO snällt har kört flera ärenden. Den post som
bokar bilen är där kostnaden landar, även om UO kan ha kört ett KL-gemensamt ärende. Detta system
ska ses över till nästa år.

12 Sociala enheten
I och med inställda fysisk Reftec-konferens inkom inga deltagaravgifter, och med detta heller inga
kostnader för arrangemang eller resor, kost- och logi. Avvikelsen för möteskostnader beror på att
betalningen för kommande våldspreventionutbildning redan har gjorts men var budgeterad i januari.
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13 Arbetsmarknadsenheten
I och med inställda fysisk Reftec-konferens blev det inga kostnader för resor, kost- och logi. Färre
fysiska möten bidrar till lägre möteskostnader.

14 CHARM (ej bolaget)
Inget särskilt att rapportera.

16 Mottagningskommittén
Inget särskilt att rapportera.

17 Marskalkämbetet
Inställd höstbal ledde till vissa kostnader som inte kunde fås tillbaka men i övrigt inget särskilt att
rapportera.

18 CIRC
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Färre deltagarintäkter och något ökade arrangemangskostnader ledde till något underskott i budgeten
men i övrigt inget särskilt att rapportera.

19 G.U.D.
Inget särskilt att rapportera.

2 GasqueK
Avvikelsen för intäkterna beror på inställd verksamhet, vilket är samma för många av kostnaderna
som är kopplade till verksamheten. GasqueKs hemsida har nu överförts från extern part till kårens
regi och själva överföringen bidrog till ökade kostnader för IT-tjänster, men ska ses som en långsiktig
besparing.

20 Tofsen
Färre kostnader i och med minskad fysisk verksamhet.

22 IAESTE
I och med rådande omständigheter har verksamheten inte kunnat bedrivas som vanligt, vilket lett till
mindre sponsring från centrala IAESTE men också mindre kostnader.

23 Chalmersspexet 2020
Det nystartade spexet fick tyvärr inte genomföra alla sina föreställningar som planerat vilket bidrar
mycket till minskade intäkter. Däremot producerade de en live-stream som de fick in både donationer
och sponsring för. Den största bidragande faktorn för att spexet trots omständigheterna gått bra
ekonomiskt är däremot tack vare en beviljad äskning från högskolan.
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24 Chalmersspexet 2021
Enhet 24 Chalmersspexet 2021 börjar först användas nu till vårterminen och därför finns inget att
rapportera.

25 Jämlikhetskommittén
Intäkter och kostnader kopplade till verksamheten avviker från budget på grund av rådande
omständigheter och inställda evenemang.

3 CBK
Kostnader för personbil är högre i och med nya systemet och priserna för kårbilarna.

31 Pyrot
Pyrot har inte kunnat utföra sin verksamhet och fått många inställda jobb, vilket är den bidragande
faktorn till minskade intäkter och kostnader kopplade till dessa.

32 CCC

Skapat: 2020-02-21
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CCC har inte kunnat utföra sina planerade evenemang under hösten vilket är den bidragande faktorn
till minskade intäkter och kostnader kopplade till dessa.

33 LoB
Intäkter och kostnader kopplade till verksamheten avviker från budget på grund av inställd
verksamhet. Även om LoB länge kunde hålla sin uthyrning öppen på ett säkert sätt blir det svårt att
hyra ut när ingen annan har evenemang.

34 Svea
Intäkter och kostnader kopplade till verksamheten avviker från budget på grund av rådande
omständigheter och inställda evenemang.

35 PU
Intäkter och kostnader kopplade till verksamheten avviker från budget på grund av rådande
omständigheter och inställda evenemang.

36 FestU
Intäkter och kostnader kopplade till verksamheten avviker från budget på grund av rådande
omständigheter och inställda evenemang.

37 CFFC
CFFC verkar vara den kommitté vars verksamhet påverkats minst av omständigheterna (om man ser
till antal arbetsuppgifter, även om själva uppgifterna ser betydligt annorlunda ut från ett vanligt år).
Kommittén har därför större intäkter än budgeterat men lägre kostnader eftersom en del av
verksamheten (reps, teambuilding etc.) inte kunnat hållas.
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4 KåK
I och med omständigheterna har tågvagnen hyrts ut vid färre antal tillfällen än budgeterat, vilket
leder till minskade intäkter. Inställd verksamhet bidrar även till färre kostnader över lag.

5 Centralt
De största bidragen till positiv avvikelse är ökade intäkter från kåravgifter och att kårens
investeringar i värdepapper har utvecklats bra. Kostnaden för kårkorten har i år ökat, i samband med
införandet av kårkort for life, men detta är en långsiktig besparing kommande år där kostnaden
minskar drastiskt.

6 Information
Inget särskilt att rapportera.

7 KS Gemensamt

Skapat: 2020-02-21
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Ingen SUS-utbildning hölls under hösten så deltagaravgifterna för dessa uteblev, liksom kostnaderna
runt utbildningen. Överlag har LP2 varit utan någon större fysisk verksamhet och därför fått kraftigt
minskade kostnader kopplade till möten, utbildningar, teambuilding, projekt och representation.

8 Fullmäktige
Uteblivna kostnader till följd av digital verksamhet.

9 Presidiet
I och med inställda fysisk Reftec-konferens inkom inga deltagaravgifter, och med detta heller inga
kostnader för arrangemang eller resor, kost- och logi. Färre fysiska möten bidrar till lägre
möteskostnader.
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Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

Chalmers Studentkår

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

5 315 955

17 639 128

-12 323 173

Nettoomsättning

2 551 801

4 905 000

-2 353 199

Försäljning inom Sverige

2 551 801

4 905 000

-2 353 199

Rörelsens sidointäkter

758 523

7 406 065

-6 647 542

2 005 553

5 328 063

-3 322 510

-6 513 301

-19 444 956

12 931 656

-458 556

-2 499 050

2 040 494

-457 940

-2 499 050

2 041 110

Intäktskorrigeringar

78

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Hyra anläggningstillgångar

78

-616

-616

-2 591 832

-8 731 907

6 140 075

-475 041

-1 233 532

758 491

-14 283

-358 600

344 317

-602 904

-1 679 027

1 076 123

Reparation och underhåll

-55 874

-157 250

101 376

Kostnader för transportmedel

-88 061

-320 236

232 175

-7 000

7 000

Resekostnader

-790

-255 251

254 461

Reklam och PR

-263 603

-881 810

618 207

Övriga försäljningskostnader

-217 244

-1 214 375

997 131

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Frakter och transporter

Kontorsmateriel och trycksaker

-11 851

-69 300

57 449

Tele och Post

-84 447

-117 420

32 973

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

-36 068

-68 200

32 132

Förvaltningskostnader

-67 500

-110 000

42 500

-399 473

-688 439

288 966

-73 554

-530 000

456 446

Övriga externa tjänster
Projektkostnader
Inhyrd personal
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Kostnadsersättningar och förmåner

-270 000

270 000

-201 140

-771 466

570 326

-4 205 662

-10 021 988

5 816 325

-2 723 371

-6 402 011

3 678 640

-1 732

1

-1 732

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

Chalmers Studentkår

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

-1 228 012

-2 546 512

1 318 499

Övriga personalkostnader

-252 547

-1 073 465

820 918

Finansiella och andra inkomster och kostnader

742 750

1 807 988

-1 065 238

2 772 800

-2 772 800

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Avsättningar ändamålsbestämda medel
REDOVISAT RESULTAT

2

890 465

890 465

2 263

2 263

-10 697

-34 000

23 303

-139 281

-930 812

791 531

-1 197 346

-1 805 828

608 482

Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

1 Kårhuset

RÖRELSENS INTÄKTER

Budget (helår)

37 031

Nettoomsättning

305 500

3 240

Försäljning inom Sverige

3 240

Rörelsens sidointäkter

33 794

Intäktskorrigeringar

-415 742

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

-268 469
3 240
3 240

305 500

-271 706

-1 651 200

1 235 458

-3

RÖRELSENS KOSTNADER

Avvikelse budget helår

-3

-3 240

-3 240

-3 240

-3 240

-412 502

-826 700

414 198

-339 851

-679 400

339 549

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-56 827

-50 000

-6 827

Reparation och underhåll

-14 942

-50 000

35 058

-47 300

47 300

Lokalkostnader

Övriga försäljningskostnader
Övriga externa tjänster

-882

Finansiella och andra inkomster och kostnader
Avsättningar ändamålsbestämda medel
REDOVISAT RESULTAT

-378 712

3

-882
-824 500

824 500

-824 500

824 500

-1 345 700

966 988

Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

10 Husansvarig

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

46 052

107 500

-61 448

Rörelsens sidointäkter

46 052

107 500

-61 448

RÖRELSENS KOSTNADER

-305 606

-512 499

206 893

Övriga externa kostnader

-100 473

-160 250

59 777

-51 130

-1 500

-49 630

-3 750

3 750

-31 765

-126 000

94 235

-300

300

-12 338

-28 000

15 662

-379

-700

Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Kostnader för transportmedel
Resekostnader
Övriga försäljningskostnader
Tele och Post
Övriga externa kostnader

-4 860

Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
REDOVISAT RESULTAT

4

321
-4 860

-205 133

-352 249

147 116

-156 090

-268 033

111 943

-49 043

-84 216

35 173

-259 554

-404 999

145 445

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

11 Utbildningsenheten

Budget (helår)

RÖRELSENS INTÄKTER

Avvikelse budget helår

422 800

-422 800

10 800

-10 800

Nettoomsättning
Försäljning inom Sverige
Rörelsens sidointäkter
Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

-342 373

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

412 000

-412 000

-694 913

352 541

-12 000

12 000

-12 000

12 000

-14 159

-67 513

53 354

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-584

-13 267

12 683

Kostnader för transportmedel

-889

-500

-389

-21 960

21 960

-12 131

-29 586

17 455

-555

-1 200

645

-1 000

1 000

-328 213

-615 400

287 187

-249 744

-468 270

218 526

-78 469

-147 130

68 661

-342 373

-272 113

-70 259

Resekostnader
Övriga försäljningskostnader
Tele och Post
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
REDOVISAT RESULTAT

5

Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

12 Sociala enheten

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

260 000

455 200

-195 200

Rörelsens sidointäkter

200 000

180 700

19 300

60 000

274 500

-214 500

-423 868

-802 818

378 950

-9 000

9 000

-9 000

9 000

-94 354

-166 810

72 456

-2 617

-7 700

5 083

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel
Resekostnader

-1 000

1 000

-18 200

18 200

Reklam och PR

-47 464

-47 500

36

Övriga försäljningskostnader

-43 411

-91 050

47 639

Tele och Post

-583

-1 110

528

Övriga externa kostnader

-280

-250

-30

-329 513

-627 008

297 495

-249 744

-473 298

223 554

Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

-78 469

-148 710

70 241

Övriga personalkostnader

-1 300

-5 000

3 700

REDOVISAT RESULTAT

-163 868

-347 618

183 750

6

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

13 Arbetsmarknadsenhet

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

111 400

-111 400

Rörelsens sidointäkter

8 400

-8 400

Övriga rörelseintäkter

103 000

-103 000

-401 506

230 717

-9 000

9 000

-9 000

9 000

-80 698

74 016

-500

500

Resekostnader

-9 000

9 000

Reklam och PR

-3 000

3 000

-6 127

-67 598

61 471

-555

-600

45

-164 107

-311 808

147 702

-124 872

-236 500

111 628

-39 235

-74 308

35 074

-1 000

1 000

-290 106

119 317

RÖRELSENS KOSTNADER

-170 789

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

-6 682

Kostnader för transportmedel

Övriga försäljningskostnader
Tele och Post
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader
REDOVISAT RESULTAT

-170 789

7

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

14 CHARM

RÖRELSENS INTÄKTER

164 107

Rörelsens sidointäkter
Övriga rörelseintäkter

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

603 068

-438 961

250 000

-250 000

164 107

353 068

-188 961

-165 954

2 390 832

-2 556 785

Övriga externa kostnader

-1 847

-71 160

69 313

Övriga försäljningskostnader

-1 847

-71 160

69 313

-164 107

-310 808

146 702

-124 872

-236 500

111 628

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

-39 235

Finansiella och andra inkomster och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag
REDOVISAT RESULTAT

-1 847

8

-74 308

35 074

2 772 800

-2 772 800

2 772 800

-2 772 800

2 993 900

-2 995 747

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

16 Mottagningskommitté

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

178 505

204 425

-25 920

Rörelsens sidointäkter

26 925

24 425

2 500

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

151 580

180 000

-28 420

-289 749

-340 405

50 656

-86 539

-81 000

-5 539

-86 539

-81 000

-5 539

-200 545

-241 655

41 110

-500

500

Lokalkostnader
Hyra anläggningstillgångar

-13 536

-9 000

-4 536

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-20 719

-22 000

1 281

-1 787

-2 000

213

-4 000

4 000

-9 614

-24 600

14 986

-16 049

-39 430

23 381

Kostnader för transportmedel
Resekostnader
Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Övriga externa tjänster

-1 750

-1 550

-200

-32 832

-32 300

-532

-104 257

-104 275

18

-2 000

2 000

-17 750

15 084

Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-2 666

Kostnadsersättningar och förmåner
Övriga personalkostnader

-2 666

-17 750

15 084

REDOVISAT RESULTAT

-111 244

-135 980

24 736

9

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

17 Marskalkämbetet

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

400

245 400

-245 000

Rörelsens sidointäkter

400

150 400

-150 000

95 000

-95 000

RÖRELSENS KOSTNADER

-37 215

-284 710

247 495

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-25 811

-261 400

235 589

-25 811

-261 400

235 589

-9 251

-18 110

8 859

-1 000

1 000

Övriga rörelseintäkter

Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel
Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-29

-1 000

971

-8 364

-8 000

-364

-843

-5 610

4 767

-15

-2 500

2 485

-2 153

-5 200

3 047

Övriga personalkostnader

-2 153

-5 200

3 047

REDOVISAT RESULTAT

-36 815

-39 310

2 495

10

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

18 CIRK

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

52 260

228 850

-176 590

Rörelsens sidointäkter

52 180

100 100

-47 920

128 750

-128 750

Intäktskorrigeringar

80

Övriga rörelseintäkter

80

RÖRELSENS KOSTNADER

-151 019

-273 500

122 481

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-103 533

-170 000

66 467

Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster

-103 533

-170 000

66 467

Övriga externa kostnader

-47 160

-88 000

40 840

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-4 425

-21 500

17 075

Kostnader för transportmedel

-7 150

-5 000

-2 150

Resekostnader

-96

-1 000

905

Reklam och PR

-32 138

-45 000

12 862

-2 624

-7 000

4 376

-728

-8 000

7 272

Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Övriga personalkostnader
Finansiella och andra inkomster och kostnader
Räntekostnader och liknande resultatposter

-500

500

-15 500

15 500

-15 500

15 500

-326

-326

-326

REDOVISAT RESULTAT

-98 759

11

-326
-44 650

-54 109

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

19 GUD

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS KOSTNADER

-213 117

-424 270

211 153

Övriga externa kostnader

-212 817

-421 070

208 253

-2 000

2 000

-195 040

-300 500

105 460

-25 000

25 000

-200

200

Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Kostnader för transportmedel
Reklam och PR

-524

-3 000

2 476

-6 071

-18 270

12 199

Kontorsmateriel och trycksaker

-500

500

Tele och Post

-300

300

Övriga försäljningskostnader

Övriga externa tjänster

-633

-7 000

6 367

-10 549

-64 300

53 751

Kostnader för personal, avskrivningar mm

-300

-3 200

2 900

Övriga personalkostnader

-300

-3 200

2 900

REDOVISAT RESULTAT

-213 117

-424 270

211 153

Övriga externa kostnader

12

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

2 GasqueK

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

28 590

265 150

-236 560

Rörelsens sidointäkter

24 922

225 150

-200 228

Övriga rörelseintäkter

3 668

40 000

-36 332

-62 576

-265 150

202 574

-3 027

-39 900

36 873

-3 027

-39 900

36 873

-58 015

-196 084

138 069

-19 713

-60 000

40 287

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-9 826

-85 000

75 174

Kostnader för transportmedel

-1 383

-2 500

1 118

Reklam och PR

-6 463

-14 500

8 037

Övriga försäljningskostnader

-5 125

-29 370

24 245

-795

-1 000

205

-14 710

-3 714

-10 996

-1 534

-5 700

4 166

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader

Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Övriga externa tjänster
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Övriga personalkostnader

-1 534

Finansiella och andra inkomster och kostnader
Avsättningar ändamålsbestämda medel

-5 700

4 166

-23 466

23 466

-23 466

REDOVISAT RESULTAT

-33 986

13

23 466
-33 986

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

20 Tofsen

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

10 000

-10 000

Rörelsens sidointäkter

10 000

-10 000

RÖRELSENS KOSTNADER

-6 387

-60 700

54 313

Övriga externa kostnader

-5 987

-53 700

47 713

-554

-3 000

2 446

-1 652

-6 000

4 348

Kostnader för transportmedel

-2 000

2 000

Resekostnader

-2 000

2 000

-379

-9 500

9 121

-1 529

-8 000

6 472

Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker

-8

Övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-1 000

992

-15 000

15 000

-1 866

-7 200

5 334

-400

-7 000

6 600

Övriga personalkostnader

-400

-7 000

6 600

REDOVISAT RESULTAT

-6 387

-50 700

44 313

14

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

22 IASTE

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

3 600

44 000

-40 400

Övriga rörelseintäkter

3 600

44 000

-40 400

-1 621

-44 000

42 379

-15 000

15 000

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster

-15 000

15 000

-20 000

19 802

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-4 000

4 000

Kostnader för transportmedel

-2 500

2 500

Övriga externa kostnader

-198

Resekostnader

-6 500

6 302

Reklam och PR

-198

-1 500

1 500

Övriga försäljningskostnader

-4 500

4 500

Kontorsmateriel och trycksaker

-1 000

1 000

Kostnader för personal, avskrivningar mm

-1 423

-9 000

7 577

Övriga personalkostnader

-1 423

-9 000

7 577

REDOVISAT RESULTAT

1 979

15

1 979

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

23 Chalmersspexet 2020

RÖRELSENS INTÄKTER

Budget (helår)

173 291

Nettoomsättning

432 620

300

Försäljning inom Sverige

300

Rörelsens sidointäkter

5 991

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster

Avvikelse budget helår
-259 329
300
300

387 620

-381 629

167 000

45 000

122 000

-89 617

-376 523

286 906

-9 265

-213 300

204 035

-9 265

-213 300

204 035

-64 892

-148 677

83 785

-42 783

-101 004

58 221

-18 000

18 000

Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Hyra anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-9 572

-5 450

-4 122

Reparation och underhåll

-775

-500

-275

Kostnader för transportmedel

-399

-1 636

1 237

-1 636

1 636

-10 500

6 135

-6 000

6 000

-1 250

-2 454

Resekostnader
Reklam och PR

-4 366

Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker

-3 704

Tele och Post

-2 593

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Kostnadsersättningar och förmåner

-2 593
-1 200

1 200

-700

-1 500

800

-15 460

-14 500

-960

-78

Övriga personalkostnader

-15 382

Finansiella och andra inkomster och kostnader
Avsättningar ändamålsbestämda medel
REDOVISAT RESULTAT

83 674

16

-78
-14 500

-882

-46

46

-46

46

56 097

27 577

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

24 Chalmersspexet 2021

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

213 520

-213 520

Rörelsens sidointäkter

195 520

-195 520

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

18 000

-18 000

-250 878

250 878

-77 000

77 000

-77 000

77 000

-125 278

125 278

Lokalkostnader

-61 128

61 128

Hyra anläggningstillgångar

-15 600

15 600

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-16 650

16 650

Reparation och underhåll

-1 500

1 500

Kostnader för transportmedel

-2 000

2 000

Reklam och PR

-14 000

14 000

Övriga försäljningskostnader

-6 600

6 600

Kontorsmateriel och trycksaker

-4 000

4 000

Tele och Post

-2 800

2 800

Övriga externa tjänster
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-1 000

1 000

-48 600

48 600

Övriga personalkostnader

-48 600

48 600

REDOVISAT RESULTAT

-37 358

37 358

17

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

25 Jämlikhetskommitté

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

53 310

59 000

-5 690

Rörelsens sidointäkter

53 310

59 000

-5 690

-28 845

-141 175

112 330

-6 716

-6 500

-216

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

-6 716

-6 500

-216

-20 298

-130 675

110 377

-1 000

1 000

-7 525

-10 360

2 835

Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel

-387

-500

113

Reklam och PR

-5 759

-7 315

1 556

Övriga försäljningskostnader

-6 628

-60 900

54 272

-600

600

Kontorsmateriel och trycksaker
Projektkostnader

-50 000

50 000

-1 832

-4 000

2 168

Övriga personalkostnader

-1 832

-4 000

2 168

REDOVISAT RESULTAT

24 465

-82 175

106 640

Kostnader för personal, avskrivningar mm
Kostnadsersättningar och förmåner

18

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

3 CBK

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER
Rörelsens sidointäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

-39 623

-66 636

27 013

Övriga externa kostnader

-25 873

-46 881

21 008

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel

-440

-2 500

2 060

-15 386

-17 000

1 614

-2 700

2 700

-10 047

-24 681

14 634

Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-13 750

-19 755

6 005

Övriga personalkostnader

-13 750

-19 755

6 005

REDOVISAT RESULTAT

-39 623

-66 636

27 013

19

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

31 Pyrot

RÖRELSENS INTÄKTER

Budget (helår)

14 969

Nettoomsättning

390 000

2 459

Avvikelse budget helår
-375 031
2 459

Försäljning inom Sverige

2 459

Rörelsens sidointäkter

12 510

390 000

-377 490

-186 871

-489 000

302 129

-13 116

-200 000

186 884

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Kostnader för transportmedel

2 459

-13 116

-200 000

186 884

-46 923

-245 000

198 077

-9 888

-112 000

102 112

-11 960

-10 000

-1 960

-385

-20 000

19 615

-9 000

9 000

Resekostnader
Reklam och PR

-5 585

-10 500

4 915

Övriga försäljningskostnader

-2 070

-32 000

29 930

-4 000

4 000

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

-4 314

-25 000

20 686

Övriga externa tjänster

-4 500

-13 000

8 500

Övriga externa kostnader

-8 221

-9 500

1 279

12 444

-44 000

56 444

12 444

-44 000

56 444

Kontorsmateriel och trycksaker

Kostnader för personal, avskrivningar mm
Övriga personalkostnader
Finansiella och andra inkomster och kostnader
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
Avsättningar ändamålsbestämda medel

-139 276

-139 276

6

6

-139 281

REDOVISAT RESULTAT

-171 902

20

-139 281
-99 000

-72 902

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

32 CCC

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

1 434

2 588 283

-2 586 849

Rörelsens sidointäkter

1 434

2 335 000

-2 333 566

253 283

-253 283

-58 620

-2 627 978

2 569 358

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-138

-692 000

691 862

Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster

-138

-692 000

691 862

-46 473

-687 900

641 427

-48

-32 000

31 952

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-19 395

-93 000

73 605

Reparation och underhåll

-1 016

-5 000

3 984

Kostnader för transportmedel

-5 694

-82 000

76 306

-7 000

7 000

Frakter och transporter
Resekostnader

-10 000

10 000

Reklam och PR

-7 410

-307 000

299 590

Övriga försäljningskostnader

-7 657

-127 900

120 243

-4 000

4 000

-5 254

-20 000

14 746

-11 958

-1 248 078

1 236 120

-754 435

754 435

-237 043

237 043

-256 600

244 642

Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Övriga externa tjänster
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader

-11 958

Finansiella och andra inkomster och kostnader

-50

-50

Räntekostnader och liknande resultatposter

-50

-50

REDOVISAT RESULTAT

-57 186

21

-39 695

-17 491

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

33 LOB

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

97 407

805 000

-707 593

Rörelsens sidointäkter

96 057

790 000

-693 943

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

1 350

15 000

-13 650

-126 677

-805 000

678 323

-23 000

23 000

-23 000

23 000

-126 677

-684 500

557 823

-5 062

-25 000

19 938

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Hyra anläggningstillgångar

-747

-747

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-73 950

-436 000

362 050

Reparation och underhåll

-11 511

-25 000

13 489

-3 923

-9 000

5 077

Resekostnader

8 900

-31 500

40 400

Reklam och PR

-800

-55 000

54 200

-14 171

-65 500

51 329

-4 000

4 000

-413

-8 000

7 588

-25 000

-25 500

500

-30 000

30 000

Kostnader för transportmedel

Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Övriga personalkostnader
Finansiella och andra inkomster och kostnader
Avsättningar ändamålsbestämda medel

-30 000

30 000

-67 500

67 500

-67 500

REDOVISAT RESULTAT

-29 270

22

67 500
-29 270

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

34 Svea

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

18 400

220 000

-201 600

Rörelsens sidointäkter

18 400

220 000

-201 600

-36 064

-220 000

183 936

-33 225

-190 000

156 775

-5 000

5 000

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-7 316

-64 000

56 684

Reparation och underhåll

-7 000

-17 000

10 000

Kostnader för transportmedel

-4 279

-12 000

7 721

Resekostnader

-7 195

-25 000

17 805

Reklam och PR

-1 498

-21 000

19 502

Övriga försäljningskostnader

-5 805

-38 500

32 695

-500

500

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader

Kontorsmateriel och trycksaker
Övriga externa kostnader

-131

-7 000

6 869

-2 839

-30 000

27 161

Övriga personalkostnader

-2 839

-30 000

REDOVISAT RESULTAT

-17 664

Kostnader för personal, avskrivningar mm

23

27 161
-17 664

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

35 PU

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

34 148

192 750

-158 602

Rörelsens sidointäkter

34 148

192 750

-158 602

RÖRELSENS KOSTNADER

-53 520

-222 200

168 680

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-13 100

-108 750

95 650

Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader

-13 100

-108 750

95 650

-38 129

-90 450

52 321

-3 818

-8 500

4 682

-1 000

1 000

-6 443

-15 000

8 557

-28

-2 500

2 472

-791

-4 000

3 209

-11 468

-22 000

10 532

-4 367

-20 000

15 633

-89

-1 000

911

-500

500

Hyra anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Kostnader för transportmedel
Resekostnader
Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Övriga externa tjänster

-8 992

-13 750

4 758

Övriga externa kostnader

-2 134

-2 200

66

-2 209

-8 000

5 791

-2 209

-8 000

5 791

Finansiella och andra inkomster och kostnader

-82

-15 000

14 918

Räntekostnader och liknande resultatposter

-82

Kostnader för personal, avskrivningar mm
Övriga personalkostnader

Avsättningar ändamålsbestämda medel
REDOVISAT RESULTAT

-19 372

24

-82
-15 000

15 000

-29 450

10 078

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

36 FESTU

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

5 925

1 275 000

-1 269 075

Rörelsens sidointäkter

5 925

1 080 000

-1 074 075

195 000

-195 000

-116 220

-1 332 500

1 216 280

-328 000

328 000

-328 000

328 000

-114 558

-991 200

876 642

-31 959

-171 000

139 041

-315 000

315 000

-153 000

119 596

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Hyra anläggningstillgångar
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-33 404

Reparation och underhåll

-8 641

-2 000

-6 641

Kostnader för transportmedel

-5 977

-13 500

7 523

-28 648

-59 000

30 352

-3 523

-101 500

97 977

-79

-3 000

2 922

-2 328

-3 200

872

-170 000

170 000

-13 000

11 339

-13 000

11 727

Finansiella och andra inkomster och kostnader

-300

300

Avsättningar ändamålsbestämda medel

-300

300

-57 500

-52 795

Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Övriga externa tjänster
Inhyrd personal
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-1 661

Kostnadsersättningar och förmåner

-389

Övriga personalkostnader

-1 273

REDOVISAT RESULTAT

-110 295

25

-389

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

37 CFFC

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

110 850

170 000

-59 150

Rörelsens sidointäkter

80 850

140 000

-59 150

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

30 000

30 000

-63 655

-167 000

103 345

-1 730

-5 000

3 270

-1 730

-5 000

3 270

-51 547

-138 000

86 453

-6 045

-8 000

1 955

-29 303

-78 600

49 297

-10 000

10 000

Reparation och underhåll
Kostnader för transportmedel

-653

-2 000

1 347

Reklam och PR

-6 711

-8 000

1 289

Övriga försäljningskostnader

-5 343

-18 000

12 657

-36

-400

364

-278

-3 000

2 723

-1 000

1 000

Kontorsmateriel och trycksaker
Tele och Post
Övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm

-3 179

-9 000

5 821

-10 379

-24 000

13 621

Kostnadsersättningar och förmåner

-1 265

Övriga personalkostnader

-9 113

-24 000

14 887

REDOVISAT RESULTAT

47 195

3 000

44 195

26

-1 265

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

4 KÅK

RÖRELSENS INTÄKTER

Budget (helår)

22 250

Nettoomsättning

75 000

1 500

Avvikelse budget helår
-52 750
1 500

Försäljning inom Sverige

1 500

Rörelsens sidointäkter

20 750

75 000

-54 250

RÖRELSENS KOSTNADER

-21 531

-49 740

28 209

Övriga externa kostnader

-20 686

-46 240

25 554

Lokalkostnader

-8 730

-12 000

3 270

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-3 559

-8 000

4 441

-137

-1 500

1 363

-2 535

-5 000

2 465

-8 740

8 740

Kostnader för transportmedel
Reklam och PR
Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker

1 500

-6

Övriga externa tjänster

-6

-5 719

-11 000

5 281

Kostnader för personal, avskrivningar mm

-845

-3 500

2 655

Övriga personalkostnader

-845

-3 500

2 655

REDOVISAT RESULTAT

719

25 260

-24 541

27

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

5 Centralt

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

3 998 951

7 735 612

-3 736 661

Nettoomsättning

2 542 828

4 905 000

-2 362 172

Försäljning inom Sverige

2 542 828

4 905 000

-2 362 172

Rörelsens sidointäkter

44 875

96 000

-51 125

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster

1 411 248

2 734 612

-1 323 364

-2 279 223

-6 628 564

4 349 341

-190 250

-240 000

49 750

-190 250

-240 000

49 750

-522 082

-1 290 200

768 118

-16 479

-64 000

47 521

-4 807

-51 000

46 193

-5 000

5 000

-5 000

3 231

Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Resekostnader

-1 769

Övriga försäljningskostnader

-3 359

-4 000

641

Kontorsmateriel och trycksaker

-3 350

-24 000

20 650

Tele och Post

-40 396

-45 000

4 604

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

-20 473

-42 000

21 527

-67 500

-110 000

42 500

-232 302

-455 000

222 698

Förvaltningskostnader
Övriga externa tjänster
Inhyrd personal
Övriga externa kostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare

-100 000

100 000

-131 648

-385 200

253 552

-2 449 374

-5 064 364

2 614 990

-1 533 668

-3 307 688

1 774 020

-854 209

-1 574 276

720 067

-61 497

-182 400

120 903

882 483

-34 000

916 483

Kostnadsersättningar och förmåner
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader
Finansiella och andra inkomster och kostnader
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

890 460

890 460

2 263

2 263

-10 239

28

-34 000

23 761

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

5 Centralt

REDOVISAT RESULTAT

1 719 728

29

Budget (helår)
1 107 048

Avvikelse budget helår
612 680

Resultatrapport till fullmäktige
2021-01-14 13:29

Utfall (ack)

6 Information

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS KOSTNADER

-72 315

-117 391

45 076

Övriga externa kostnader

-72 315

-117 391

45 076

-64 743

-105 075

40 332

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reklam och PR
Övriga externa kostnader

-7 573

-12 316

4 744

REDOVISAT RESULTAT

-72 315

-117 391

45 076
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Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

7 KS Gemensamt

RÖRELSENS INTÄKTER

Budget (helår)

14 474

Nettoomsättning

1 474

Försäljning inom Sverige

1 474

Rörelsens sidointäkter

368 850

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel

-354 376
1 474
1 474

65 000

Övriga rörelseintäkter

Avvikelse budget helår

-65 000

13 000

303 850

-290 850

-337 106

-1 542 822

1 205 716

-1 474

-1 474

-1 474

-1 474

-226 561

-1 151 005

924 444

-54 482

-111 000

56 518

-6 380

-10 000

3 620

Resekostnader

-432

-85 155

84 723

Reklam och PR

-19 135

-24 800

5 665

Övriga försäljningskostnader

-31 142

-140 050

108 908

-1 005

-5 000

Kontorsmateriel och trycksaker
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

-11 281

Övriga externa tjänster
Projektkostnader
Övriga externa kostnader

3 995
-11 281

-150

-35 000

34 850

-72 554

-470 000

397 446

-30 000

-270 000

240 000

-109 071

-391 817

282 746

Löner till tjänstemän och företagsledare

-5 310

-135 000

129 690

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

-1 668

-42 417

40 749

Kostnader för personal, avskrivningar mm

Övriga personalkostnader

-102 093

-214 400

112 307

REDOVISAT RESULTAT

-322 632

-1 173 972

851 340
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Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

8 Fullmäktige

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader

Budget (helår)

-79 641

-295 042

215 402

-8 676

-142 810

134 134

-10 000

10 000

-1 400

993

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel

Avvikelse budget helår

-407

Resekostnader

-2 000

2 000

Reklam och PR

-73 320

73 320

-6 981

-44 090

37 109

-288

-2 000

1 712

Övriga försäljningskostnader
Kontorsmateriel och trycksaker
Projektkostnader
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

-1 000

-10 000

9 000

-70 964

-152 232

81 268

-29 327

-49 287

19 960

-9 214

-15 486

6 271

Övriga personalkostnader

-32 423

-87 460

55 037

REDOVISAT RESULTAT

-79 641

-295 042

215 402
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Resultatrapport till fullmäktige
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Utfall (ack)

9 Presidiet

Budget (helår)

Avvikelse budget helår

RÖRELSENS INTÄKTER

110 200

-110 200

Rörelsens sidointäkter

7 200

-7 200

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

-337 139

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Inköp av varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader

-8 926

103 000

-103 000

-747 667

410 527

-8 200

8 200

-8 200

8 200

-93 950

85 024

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel

-260

-500

240

-23 000

23 000

-8 056

-69 040

60 984

-610

-1 410

800

-328 213

-645 517

317 303

-249 744

-473 000

223 256

-78 469

-148 617

70 147

-23 900

23 900

-637 467

300 327

Resekostnader
Övriga försäljningskostnader
Tele och Post
Kostnader för personal, avskrivningar mm
Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader
REDOVISAT RESULTAT

-337 139
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Balansrapport
2021-01-14 13:30

Chalmers Studentkår
Årets IB
1220 Inventarier och verktyg
1229 Ack avskrivn inv/verktyg

Årets förändrin...

Periodens UB

835 336

835 336

-835 336

-835 336

Summa Anläggninstillgångar
1310 Aktier och andelar i koncernföretag

7 318 575

1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag

466 075

1350 Andelar och värdepapper i andra företag

7 318 575
2 263

468 338

819

-819

1384 Derivat

19 534 027

846 652

20 380 679

Summa Finansiella Anläggningstillgångar

27 458 772

708 820

28 167 592

1410 Lager av råvaror

61 000

Summa Varulager

61 000

61 000

1510 Kundfordringar

61 000

184 349

74 416

11 400

-11 400

-85 527

399 429

9 929

-9 929

258 765

1513 Intern fakturering
1516 Kundfordringar brygga ext. kommiteer
1560 Kundfordringar hos koncernföretag
1561 Kundfordringar hos koncernföretag brygga 1
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1660 Kortfristig fordran hos Koncernföretag
1680 Andra kortfristiga fordringar
1683 Webladdning
1710 Förutbetalda hyreskostnader

434

-434

153 403

-5 679

147 724

3 189 076

-9 076

3 180 000

43 587

-43 587

860

-170

165 750

1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

313 902

690
165 750

110 614

79 929

190 543

Summa Fordringar

3 783 874

473 500

4 257 374

1930 Företagskonto

5 428 701

-4 826 337

602 365

177 521

-71 207

106 314

1936 Kåren Kåravgifter 5001-11 467 96
1937 Kåren Notariatkonto 5766 10 166 13
1939 Kortinlösen bankkonto

4 256

178 333

182 589

452 234

-420 372

31 862

42 763

42 763

6 062 713

-5 096 821

965 892

37 366 359

-3 914 501

33 451 857

1941 Swish bankkonto
Summa Kassa & Bank
Summa Tillgångar

1

Balansrapport
2021-01-14 13:30

Chalmers Studentkår
Årets IB
2070 Ändamålsbestämda medel

Årets förändrin...
-23 316 203

2091 Balanserad vinst eller förlust
2099 Årets resultat
Beräknat Resultat
Summa Eget Kapital
2423 Personal Utlägg
2440 Leverantörsskulder
2441 Leverantörsskulder brygga ext. kommiteer
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag

-139 281

Periodens UB
-23 455 484

-8 144 630

-8 144 630

-611 208

-611 208

1 222 417

1 197 346

2 419 762

-30 849 624

1 058 064

-29 791 560

-5 004

4 828

-176

-147 903

-137 950

-285 852

-60 386

60 386

-163 859

-14 640

-178 499

104 500

57 000

161 500

1 852

1 852

2461 Leverantörsskulder till koncernföretag brygga 1
2510 Skatteskulder
2641 Debiterad ingående moms
2661 Reklamskatt
2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt
2860 Kortfristigaskulder till koncernföretag

170

-170

-132 542

-28 088

-160 630

-66 601

-77 842

-144 443

-3 180 000

3 167 500

-12 500

2881 Skuld erhållna bidrag Elmbergsfond

-179 981

2882 Skuld erhållna bidrag Heymans fond

-150 249

5 196

-145 053

-1 770

-2 550

-4 320

-19 800

-19 800

2890 Övriga kortfristiga skulder
2895 Mottagna depositioner kortfristiga nycklar

-179 981

2896 Mottagna depositioner kortfristiga LoB
2897 Mottagna depositioner kortfristiga Härryda

-22 200

14 700

-7 500

2920 Upplupna semesterlöner

-766 418

342 428

-423 990

2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter

-135 173

1 955

-133 218

-58 345

-45 000

-103 345

-1 489 243

-509 089

-1 998 332

-1 000

-1 000

2943 Beräkn upplupen särsk löneskatt pensionskostn, deklpost
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
2997 Felkonto
2999 OBS-konto
Summa Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital, Avsättningar & Skulder

2

-61 731

36 720

-25 011

-6 516 735

2 856 437

-3 660 298

-37 366 359

3 914 501

-33 451 857

Förslag
2021-01-19
Valnämnden

Förslag: Fastställande av
dagar och platser för val till Fullmäktige
2021/2022
Bakgrund
Enligt Chalmers Studentkårs stadga åligger det valnämnden att till fullmäktige inkomma med förslag
på dagar och platser för val till kårfullmäktige. Stadgan säger även att valet ska förrättas under minst
fem dagars tid samt under april eller maj månad.
Valnämnden har valt att ge förslag på ett tidsintervall för valperioden som inte krockar med
påskledigheten, tentamensvecka eller tentamensvecka för omtentamina. Syftet är att nå ut med
marknadsföring av valet till så många medlemmar som möjligt. Alla teknologer ska vara mottagliga
för reklam och inneha möjligheten för diskussion och kontakt med valförbunden. En sju dagars lång
valperiod har valts som förslag för att ge medlemmarna en känsla av brådska och relevans att rösta
direkt när valet öppnar. Inga dagar ämnad för fysiskt val föreslås i dagsläget i och med rådande
pandemi och restriktioner. Samtliga föreslagna datum är stadgeenliga.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar Valnämnden
Att

Att

följande datum fastställs av fullmäktige:
·
2020-02-15 – Kandidaturen öppnar
·
·

2020-03-07 – Kandidaturen stänger
2020-03-22 – Kandidaterna offentliggörs

·
·

2020-04-19 – FuM-valet öppnar
2020-04-25 – FuM-valet stänger

·

2020-04-28 – Kungörande av valresultatet

följande platser för val fastställs av fullmäktige:
·
Internet via tidigare hemsida (2020-04-19 - 2020-04-25)

______________________________________

Förslag
2021-01-19
Valnämnden

Ordförande i Valnämnden
Avan Mirkhan

PROPOSITION
2021-01-19
Kårstyrelsen

Proposition 19 – Stryka Underhållsfond
Emilias Kårhus ur reglementet
Bakgrund
Underhållsfond Emilias Kårhus var en fond som startades för att säkerställa Kårhus på Landets
framtid, så att fritidsområdet i Härryda bevaras i gott skick för kommande generationer av
Chalmerister. I och med att Storstugan byggdes 2016 tömdes fonden och överfördes till Emilias
Kårhus AB (EmKAB) och är således inte längre en del av kårens ekonomi.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

stryka Underhållsfond Emilias Kårhus (paragraf 18:2 p) ur reglementet.

Kårstyrelsen genom,

Skapat: 2020-11-02
K:\FuM\Propositioner\2021\FuM5\Proposition 19 - Stryka Underhållsfond Emilias Kårhus ur reglementet.docx

Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21
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PROPOSITION
2021-01-19
Kårstyrelsen

Proposition 20 – Uppdatera reglementet
med VästkustFolk som kårförening
Bakgrund
På kårstyrelsesammanträde 4, tisdagen 10 november 2020 beslutade kårstyrelsen 20/21 att bevilja
VästkustFolk kårföreningsstatus. Föreningen är registrerad hos Skatteverket och har
organisationsnummer 802533-8495. Med detta behöver reglementet uppdateras i enlighet med
beslutet.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

lägga till VästkustFolk (802533-8495) i under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente
enligt nedan:

Skapat: 2020-09-14
K:\FuM\Propositioner\2021\FuM5\Proposition 20 - Kårförening i reglementet.docx

Kårföreningar

17:1

Kårens kårföreningar är:
Avancez MC (802417-5294)
Chalmers Skytteförening (857205-5773)
Chalmers Sångkör (857203-0826)
E-sektionens Teletekniska Avdelning (802413-7963)
Chalmers Ballong Corps (802417-6243)
Chalmers Dykarklubb (802416-3019)
Chalmers Barockensemble (857204-5196)
Chalmersbaletten (802415-4117)
Chalmers Kristna Grupp (802414-5966)
Bamse (802414-1213)
Chalmers Shito-Ryu Karateklubb (802414-1197)
Chalmers Orienterings Löpare (802414-4928)
Chalmers Blue MacRangers (802415-6419)
Chalmers Islamska förening (802436-2504)
Chalmers Rymdgrupp (802414-1205)
Chalmers Rock Club (CROC) (802413-5207)
Chalmers Danssällskap (802414-2559)
Chalmers Börssällskap (857207-5698)
Chalmers Alternative Sports (802414-7038)
Robotföreningen (802420-1942)
Chalmers Students for Sustainability (802419-4378)
Chalmers Handbollsklubb (802431-8456)
Chalmers Studentkårs Flippersällskap (802442-8818)
Iranian Students Association at Chalmers (802444-7446)
Chalmers Segelsällskap (ChSS) (802457-3811)
SBE Student Chapter Chalmers (802467-7000)
BEST at Chalmers Student Union (802488-1412)
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (802493-6125)
RANG (802512-0356)
REACT (802492-8569)
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PROPOSITION
2021-01-19
Kårstyrelsen

Tekniskt Basårs Kårförening (802496-2063)
MOTUS (802502-6611)
Chalmers Entreprenörskapsförening (802505-9588)
Lindholmen Makerspace (802508-4644)
Chalmers Kinagrupp (802518-5807)
Ölbruket (802511-5844)
Chalmers Student Union Blockchain Society (802514-9140)
Ingenjörer utan gränser Chalmers Studentkår (802524-4743)
Chalmers Capital Management (802530-0537)
Effektiv Altruism Chalmers (802525-4833)
Chalmers Women Association (802529-3260)
Chalmers Entrepreneurship Society (802525-4866)
VästkustFolk (802533-8495)

Frågor ställs med fördel till,
Sara Larsson
Vice ordförande sociala enheten 20/21
070-772 39 68
vso@chalmersstudentkar.se

Kårstyrelsen genom,

Skapat: 2020-09-14
K:\FuM\Propositioner\2021\FuM5\Proposition 20 - Kårförening i reglementet.docx

Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21
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PROPOSITION
2021-01-19
Kårstyrelsen

Proposition 21 – Uppdatera Chalmers
Studentkårs visions- och uppdragsdokument
Bakgrund
På fullmäktigesammanträde 4 fastställdes ett nytt prioriterat område, Hälsa och välmående, för
Chalmers Studentkår under verksamhetsåren 2021/2022 till 2025/2026. Kårstyrelsen ålades att
uppdatera visions- uppdragsdokumentet.

Yrkande
Skapat: 2021-01-19
K:\FuM\Propositioner\2021\FuM5\Arbetsdokument\Proposition 21 - Uppdatera Chalmers Studentkårs visions- och uppdragsdokument.docx

Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

fastställa Chalmers Studentkårs visions- och uppdragsdokument enligt bilaga.

Kårstyrelsen genom,
Gabriel Aspegrén
Utbildningsenhetens ordförande, 20/21

1 av 1

VISIONS- OCH UPPDRAGSDOKUMENT
2020-12-16
Fullmäktige

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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VISIONS- OCH UPPDRAGSDOKUMENT
2020-12-16
Fullmäktige

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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VISIONS- OCH UPPDRAGSDOKUMENT
2020-12-16
Fullmäktige

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. 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)

2. 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)

3. Hälsa och välmående
Prioriterat mellan 2021/2022 och 2025/2026
Studenternas psykiska och fysiska mående är en ständigt aktuell fråga. Unga vuxna mår allt sämre
samtidigt som kraven på studenter är fortsatt höga. Studentkåren ser ett behov av att arbeta med den här
frågan proaktivt men också reaktivt för att förbättra studenternas tillvaro. Ambitionen är att genomföra
satsningar för en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos studentkårens medlemmar.
(Uppdrag 3, Uppdrag 4, Uppdrag 6, Uppdrag 7, Uppdrag 8)
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Motion X – Dubbelt sektionsmedlemskap
Bakgrund
Många studenter på Chalmers byter program under sin studietid, de börjar på masterprogram
kopplade till andra sektioner. De ställs då inför valet att antingen behålla sin tidigare
sektionstillhörighet eller byta sektion till den som det nya programmet tillhör.
Detta skapar då ett val mellan att att behålla sin gamla sektionstillhörighet, sin koppling till den
sektion man spenderat sin grundutbildning på. Alternativt kan man välja att bryta upp med denna för
att bilda en ny koppling med sin nya sektion, sin nya klass, men man kan inte välja att tillhöra båda.
Stannar man på den gamla sektionen har man inte rätt att påverka/rösta på sektionsmöten för den
nya, vara med på inval för arbetsmaknadsgrupper och mastermottagningskommittér, något som är
väldigt relevant att ha inflytande över, speciellt som masterstudenter.
Därför menar jag att tillåta dubbelt sektionsmedlemskap för studenter är rimligt för att ge
mastersstudenter inflytande och koppling till inte bara den ena av de sektioner de känner tillhörighet
till. Jag tror även att detta kan vara ett steg i att inkludera mastern i sektionernas arrangemang och
engagemang, då de känner sig mer välkomna på båda sektionerna.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

Ändra §16:2 i stadgan från:
Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot det utbildningsprogram
vid vilken han/hon studerar, om sådan finns reglementerad.
Till:
Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot det utbildningsprogram
vid vilken hen studerar, om sådan finns reglementerad, och tillåts även vara medlem i
ytterligare sektioner hen tidigare har varit medlem vid.

______________________________________

Skapat: 2015-09-30
Document1

Jesaja Salonen Högberg
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YTTRANDE
2021-01-20
Kårstyrelsen

Yttrande Motion 18 – Dubbelt
sektionsmedlemskap
Kårstyrelsen ser positivt på motionen och tycker att kåren ska möjliggöra två sektionsmedlemskap.
Det är även fördelaktigt att medlemskap enbart kan beviljas för de sektioner som är knuta till ens
nuvarande och eventuellt före detta utbildningsprogram, då sektionerna är baserade på just den
aspekten.
Eventuella svårigheter som behöver undersökas är huruvida det finns tekniskt stöd för två
sektionsmedlemskap i kårens medlemssystem och om arbetsbördan blir alldeles för hög för den
administrativa personalen. En dialog har inletts med berörda parter för att undersöka saken men då
tiden varit knapp sedan motionen kom in har det ännu inte resulterat i en teknisk lösning.
Kårstyrelsen kommer därför yrka på att bordlägga motionen till nästkommande fullmäktigemöte för
att få mer tid till att undersöka huruvida kårens medlemssystem möjliggör dubbla medlemskap.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

Skapat: 2020-10-04
K:\FuM\Yttranden\2021\FuM5\Yttrande Motion 18 - Dubbelt sektionsmedlemskap.docx

att

bordlägga motionen till nästkommande fullmäktigemöte

Kårstyrelsen genom,
Jesper Stensson
Arbetsmarknadsenhetens ordförande, 2020/2021
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Motion 19 – Ny normalisering av röstning
Bakgrund
Situationsbeskrivning
Våren 2020 slog Corona-pandemin hårt på Sverige. De som drabbades värst var de i så kallade
riskgrupper, och för att skydda dessa tvingades hela samhället ställa om. Den omställningen innebar en
förflyttning till att jobba hemifrån via datorn om så gick. En stor del av Sveriges befolkning klarade av
det, och universitetsvärlden var tidig med att förlägga undervisningen på distans. Det tvingade
exempelvis både undervisare och studenter att anpassa sig till den digitala undervisningen, och den
generella slutsatsen som dragits är att den digitala mognaden hos befolkningen okat signifikant.
”COVID-19 has accelerated digital adoption
— the time to transform is now”
- Think with Google1
Mot bakgrund av det senaste årets utveckling, som skapat ökad digitala mognad hos studenterna,
hävdar nu Valnämnden att tiden är inne för Chalmers Studentkår att göra ändringar till kårens stadgar.
Stadgarna, så som de ser ut idag, normaliserar fysiska val i vallokal och behandlar digitala röster som
en sekundär röstform: poströst. Ändringarna syftar därför till att modernisera den årliga valprocessen
till fullmäktige genom att normalisera val i digital form, och behandla val i fysisk form som ej tvingande
av Valnämnden att genomföra. Med andra ord hävdar Valnämnden att: Valet till Chalmers Studentkårs
fullmäktige ska hållas digitalt. I fall att Fullmäktige bedömer att omständigheterna för det aktuella
valåret gör existensen av ett fysiskt val viktigt för att ett demokratiskt val ska kunna genomföras, då
ska ett sådant kompletterande sätt att rösta på vara tillämpbart och behandlas som ett sekundärt sätt
att rösta på.

Omvärldsanalys
För att ge ett exempel på en skola som ligger i framkant och som Chalmers Studentkår bör inspireras
av väljer vi att lyfta Handelshögskolan i Stockholm. Skolan har i flera års tid genomfört sitt årliga val till
fullmäktige i endast digitalt format. Det digitala formatet har skapat inkluderande möjligheter att rösta
för alla olika sorters studenter som av diverse hinder inte tidigare kunnat rösta samt för att det
motverkat risken med den mänskliga faktorn (exempelvis att texta en otydlig siffra vid fysiskt val).
För Chalmers del hade ett helt digitalt val krävt att det nuvarande systemet för röstning antingen byts
ut eller utvecklas. Valnämnden har gjort bedömningen att den tid och kompetens som finns tillgänglig
fram till valet 2021 är knapp, och har därför beslutat att en utveckling därmed inte är möjlig. Därför har
Valnämnden startat en dialog med Mecenat som Chalmers Studentkår redan har ett samarbete med
vad gäller studentkort och andra studentrelaterade tjänster. Dialogen rör den digitala röstningstjänsten
karvalet.se som Mecenat tillgodoser sina medlemskårer utan extra kostnad. Till det bör tilläggas att
karvalet.se inte kräver att den som röstar har ett svenskt personnummer, istället identifieras en
kårmedlem genom dess Mecenatkort och aktiva medlemskap i kåren. Därför har Valnämnden bedömt
karvalet.se som ett utmärkt verktyg för att utföra ett digitalt kårval.

Presentation av föreslagna ändringar
Med grund i ovanstående bakgrund föreslår Valnämnden därför följande ändringar till stadgarna för att
skapat ett säkrare, smidigare och mer inkluderande kårval till Chalmers Studentkårs Fullmäktige:
NUVARANDE STADGAR

1

FÖRSLAGEN ÄNDRING AV STADGAR

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/future-of-marketing/digital-transformation/covid-accelerated-digital-adoption/, hämtad: 2020-12-08.
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Röstningsprocedur 7:13

Röstningsprocedur 7:13

Röstning sker på insynsskyddad plats, genom att
den röstande skriver 3 siffror för kandidat i
valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger sedan
valsedeln i valkuvert och försluter det.

Röstning sker via Internet, på en av Valnämnden
och fullmäktiges överenskommen web-plats.
Denna procedur benämns Internet-röstning.
Internet-röstning sker efter genomgången kontroll
av den röstandes kårmedlemskap.

Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i valurnan.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden
läggs valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet
på kuvertet, därefter läggs kuvertet i valurnan.
Denna procedur benämns poströstning.
Röstning kan också ske via Internet, på en av
fullmäktige beslutad web- plats. Denna procedur
benämns Internet- röstning. Internet-röstning sker
efter genomgången kontroll av den röstandes
medlemskap.
Därefter avlägges rösten på ett sätt snarlikt den
ordinarie röstproceduren. Röst som avläggs på
Internet skall behandlas som en poströst.

Därefter avlägges rösten genom att den röstande
väljer den kandidat vilken hen vill rösta på. Den
röstande skickar sedan in sin röst genom att
sända sitt val.
I det fall att Fullmäktige bedömer att
omständigheterna för det aktuella valåret gör
existensen av ett fysiskt val viktigt för att ett
demokratiskt val ska kunna genomföras, då ska
ett sådant kompletterande sätt att rösta på vara
tillämpbart. Denna procedur benämns fysisk
röstning.
Fysisk röstning sker på insynsskyddad plats,
genom att den röstande skriver 3 siffror för
kandidat i valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger
sedan valsedeln i valkuvert och försluter det.
Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i den fysisk valurna.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden
läggs valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet
på kuvertet, därefter läggs kuvertet i den fysisk
valurna. Denna procedur benämns poströstning.
Röst som avläggs i en fysisk valurna ska
behandlas som en sekundär röst och endast
räknas om den röstande inte under den aktuella
valförrättningen röstat via Internet-röstning.

Valförrättning 7:20

Valförrättning 7:20

I varje vallokal skall valförrättningen ledas av
minst två valförrättare.

Internetröstningen ska räknas som en egen
vallokal och det åligger Valnämnden att försäkra
att röstningen sker på demokratiskt vis.

Vid Internetröstning ska röstningsproceduren
efterlikna den ordinarie proceduren.
Internetröstningen ska räknas som en egen
vallokal och därmed tillhandahålla samma
funktioner som en vallokal.

I fall av fysisk röstning skall valförrättningen i
varje fysisk vallokal ledas av minst två
valförrättare. Vid fysisk röstning ska
röstningsproceduren efterlikna den ordinarie
proceduren.

Valsedel och valkuvert 7:22

Valsedel och valkuvert vid fysiskt val 7:22

Röstning sker genom markering på gul valsedel
som valnämnden har låtit framställa. På valsedel
skall stå, uppifrån räknat, "fullmäktigeval", åtföljt

Fysisk röstning sker genom markering på gul
valsedel som valnämnden har låtit framställa. På
valsedel skall stå, uppifrån räknat,
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av tre rutor och längst ner en mening som lyder:
"Skall vara en siffra i varje ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria
från särskiljande kännetecken.

"fullmäktigeval", åtföljt av tre rutor och längst ner
en mening som lyder: "Skall vara en siffra i varje
ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria
från särskiljande kännetecken.

Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

Valförrättningens avslutande 7:23

Valförrättningens avslutande 7:23

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
skall valurnan tömmas under uppsikt av en
valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal,
vallokal samt tidpunkt antecknas på ett kuvert i
vilket valkuverten placeras. Kuvertet signeras av
valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras
säkert tills röstsammanräkningen sker.

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
ska informationen från röstningssystemet
extraheras av en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt två representanter från
valnämnden.

Röstsammanräkning 7:24

Röstsammanräkning 7:24

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Under röstsammanräkningen bryts de kuvert vari
valsedlarna förvaras.

Under röstsammanräkningen sammanställs
rösterna som extraherats från röstningssystemet.

I fall av fysisk röstning följs följande procedur:
Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
skall den fysiska valurnan tömmas under uppsikt
av en valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal,
vallokal samt tidpunkt antecknas på ett kuvert i
vilket valkuverten placeras. Kuvertet signeras av
valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras
säkert tills röstsammanräkningen sker.

I fall att fysiskt val genomförts kontrolleras först
de fysiska rösterna och poströsterna enligt 7:28.
Under röstsammanräkningen bryts sedan de
giltiga kuverten vari valsedlarna från den fysiska
röstningen och/eller poströstningen förvarats.
Kontroll av poströster 7:28
Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen skall poströsterna
kontrolleras gentemot vallängden. Om röstande
inte är markerad i vallängden, markeras denne i
vallängden och kuvertet bryts och valkuvertet
läggs i valurnan. Om röstande är markerad i
vallängden förklaras poströsten ogiltig och
makuleras.
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Kontroll av eventuella fysiska röster och
poströster 7:28
Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen ska eventuella fysiska
röster och/eller poströster kontrolleras gentemot
vallängden. Om röstande inte redan är markerad i
vallängden, markeras denne i vallängden,
kuvertet bryts och valkuvertet läggs i valurnan.
Om röstande redan är markerad i vallängden
förklaras den fysiska rösten/poströsten ogiltig och
makuleras.

MOTION
YYYY-MM-DD

Kontroll av poströster ska ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Kontroll av eventuella fysiska röster och
poströster ska ske under ett av valnämndens
sammanträden under kontroll av minst tre av
kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.
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MOTION
YYYY-MM-DD

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:13 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:20 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:22 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:23 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:24 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:28 accepteras.

______________________________________ ______________________________________
Ordförande i Valnämnden
Avan Mirkhan

Vice Ordförande i Valnämnden
Adam P. Landberg
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Yttrande Motion 19 – Ny normalisering
av röstning
Kårstyrelsen är positiva till motionen, eftersom den beskriver verkligheten med internetröstning utan
att ta bort möjligheten för den fysiska röstningen. Då motionen avser en stadgeändring har
kårstyrelsen noggrant granskat all föreslagen text för att denna ska bli så tydlig som möjligt för att
undvika missförstånd och dubbla tolkningar.
För att upprätthålla en hög nivå av demokrati är det viktigt att fullmäktige noggrant läser igenom
förslag till stadgeändringar, då små detaljer kan ha avgörande effekt för innebörden.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

bifalla motionen enligt följande ändringar av motionärernas förslag, där ny text är
blåmarkerad och den överstrukna texten yrkas ta bort:

Röstningsprocedur

7:13

Röstning sker via internet, på en av fullmäktige beslutad
webbplats. Webbplatsen är densamma som föregående år om
inget annat förslag lyfts. Valnämnden och fullmäktiges
överenskommen web-plats. Denna procedur benämns
Internetröstning. Internetröstning sker efter genomgången
kontroll av den röstandes kårmedlemskap.

Skapat: 2020-10-04
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Därefter avlägges rösten genom att den röstande väljer den
kandidat vilken hen vill rösta på. Den röstande skickar sedan
in sin röst genom att sända sitt val.
I det fall att Fullmäktige bedömer att omständigheterna för
det aktuella valåret gör existensen av ett fysiskt val viktigt
för att ett demokratiskt val ska kunna genomföras, då ska ett
sådant kompletterande sätt att rösta på vara tillämpbart.
Denna procedur benämns fysisk röstning.
Fullmäktige kan, i de fall omständigheterna kräver det, även
begära fysisk röstning för att valet skall anses demokratiskt.
Fysisk röstning sker på insynsskyddad plats, genom att den
röstande skriver 3 siffror för kandidat i valsedelns 3 rutor.
Den röstande lägger sedan valsedeln i valkuvert och försluter
det.
Därefter lämnar den röstande det förslutna valkuvertet till
valförrättaren. Samtidigt som den röstande visar sin
legitimation för valförrättaren, markerar denne i vallängden
att röst avgivits och lägger ned valkuvertet i den fysisk
valurnan.
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Om röstande inte finns upptagen i vallängden läggs
valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter uppvisande av
legitimation skrivs den röstandes personnummer samt
teknologsektionstillhörighet på kuvertet, därefter läggs
kuvertet i den fysisk valurnan. Denna procedur benämns
poströstning.
Röst som avläggs i en fysisk valurna ska behandlas som en
sekundär röst och endast räknas om den röstande inte under
den aktuella valförrättningen röstat via Internet-röstning.

Valförrättning

7:20

Internetröstningen skall räknas som en egen vallokal och det
åligger valnämnden att försäkra att röstningen är demokratisk
sker på demokratiskt vis.
I fall av Vid fysisk röstning skall valförrättningen i varje fysisk
vallokal ledas av minst två valförrättare. Vid fysisk röstning
ska röstningsproceduren efterlikna den ordinarie proceduren.

Valsedel och
valkuvert vid
fysiskt val
röstning

7:22

Fysisk röstning sker genom markering på gul valsedel som
valnämnden har låtit framställa. På valsedel skall stå, uppifrån
räknat, "fullmäktigeval", åtföljt av tre rutor och längst ner en
mening som lyder: "Skall vara en siffra i varje ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria från
särskiljande kännetecken.
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Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall tillhandahållas i
vallokalen.

Valförrättningens
avslutande

7:23

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats skall
informationen från röstningssystemet exporteras extraheras av
en av kårstyrelsen utsedd kontrollant samt två representanter
från valnämnden.
I fall av Vid fysisk röstning följs följande procedur: Sedan
valförrättningen avbrutits eller avslutats skall den fysiska
valurnan tömmas under uppsikt av en valförrättare, en av
kårstyrelsen utsedd kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal, vallokal samt
tidpunkt antecknas på ett kuvert i vilket valkuverten placeras.
Kuvertet signeras av valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av någon av
dessa. Kuverten skall sedan förvaras säkert tills
röstsammanräkningen sker.
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Röstsammanräkning

7:24

Röstsammanräkningen skall ske under ett av valnämndens
sammanträden under kontroll av minst tre av kårstyrelsen
utsedda röstberättigade. Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.
Under röstsammanräkningen sammanställs rösterna som
extraherats från röstningssystemet.
I fall att Vid fysiskt val genomförts kontrolleras först de fysiska
rösterna och poströsterna enligt 7:28. Under
röstsammanräkningen bryts sedan de giltiga kuverten vari
valsedlarna från den fysiska röstningen och/eller poströstningen
förvarats.

Kontroll av
eventuella
fysiska röster
och poströster

7:28

Efter valförrättningens slut och innan röstsammanräkningen ska
eventuella fysiska röster och/eller poströster kontrolleras
gentemot vallängden. Om röstande inte redan är markerad i
vallängden, markeras denne i vallängden, kuvertet bryts och
valkuvertet läggs i valurnan. Om röstande redan är markerad i
vallängden förklaras den fysiska rösten/poströsten ogiltig och
makuleras.
Kontroll av eventuella fysiska röster och poströster ska ske under
ett av valnämndens sammanträden under kontroll av minst tre av
kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
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Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i valnämnden.

Kårstyrelsen genom,
Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21
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