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a. Verksamhetsberättelse 2019-2020
b. Chalmers studentkårs årsredovisning 2019-2020
c. Revisionsberättelse 2019-2020
d. Studentkårens och företagsgruppens årsredovisning 2019-2020
Rapport - Revisions-PM från Lekmannarevisorerna 19/20
Rapport – Studentkårens och koncernens rapportering från PwC 2019-2020
Rapport – Statusrapport verksamhetsplan
a. Bilaga: Plan för utveckling av idrott på Chalmers
Rapport – VD Rapport
Rapport – Rapport och förslag från arbetsgruppen mössans dalande
popularitet
Rapport – Rapport till FuM4 från arbetsgruppen ”Streama FuM”
Proposition 15 - Stryka BEST ur reglementet
Proposition 16 - Stryka kårguiden ur reglementet
Proposition 17 – Förslag på nytt prioriterat område
a. Bilaga: Sammanställning av prioriterat område
Proposition 18 – Täckande av underskott från 1920
Motion 15 – Ändring i stadgan för att tillåta direktsändning av
fullmäktigesammanträden
Yttrande motion 15
Motion 16 - Medskick till EmKAB om Andra Udden
a. Bilaga 1 Motion 16 – Kårhus på landet broschyr
b. Bilaga 2 Motion 16 - Utvecklingen av Härrydaområdet - rapport 2018
c. Bilaga 3 Motion 16 - P95_8 Planbeskrivning
Yttrande motion 16
Motion 17 – Arbetsgrupp för omklädningsrum på Campus Lindholmen
Yttrande motion 17
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§ 97
MÖTETS ÖPPNANDE

Talman Leon Larsson förklarar mötet öppnat
klockan 18:00 och tänder FuM-elden.

§ 98
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden justeras till 26 av 35 röstberättigade
ledamöter närvarande, varav 0 tjänstgörande
suppleanter.
Närvarande är även 6 sektionsrepresentanter.

§ 99
VAL AV TVÅ
JUSTERINGSPERSONER
TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Jonathan Sjölander och Emilia Sandolf nominerar
sig själva till justeringspersoner tillika rösträknare.
Fullmäktige beslutar:
att välja Jonathan Sjölander och Emilia Sandolf som
justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 100
SAMMANTRÄDETS
BEHÖRIGA UTLYSANDE

Talman berättar om mötets utlysande.
Fullmäktige beslutar:
att mötet anses behörigt utlyst.
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§ 101
GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Fullmäktige beslutar:
att godkänna föredragningslistan

§ 102
ADJUNGERINGAR

Inga adjungeringar.

§ 103
FÖREGÅENDE
MÖTESPROTOKOLL

Talman berättar om hur föregående
mötesprotokoll har spridits och var det har gjorts
tillgängligt.
Fullmäktige beslutar:
att lägga protokoll för FuM 3 20/21 till
handlingarna

§ 104
UPPFÖLJNING AV BESLUT

Fullmäktige beslutar:
att lägga beslutsloggen till handligarna.
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§ 105
MEDDELANDEN

Kårledningen: V
 i arbetar på, delvis på distans. Vi
känner alla ett stort behov av en välförtjänt
julledighet för att samla krafter inför våren. Sedan
förra mötet har vi jobbat mycket med
studenthälsan, och fått mycket medial
uppmärksamhet för det.
Vi har börjat blicka framåt för KL-invalet nästa år, vi
kommer undersöka processen för om det är
sittande ledamöter som vill söka igen, vi kommer
bolla med valberedningen och talmanspresidiet om
den processen. Det viktiga för oss i det är
transparens i processen och att det ska vara fair för
alla.
Tack för alla som deltog på julbordet och lucia! Vi
uppskattar att det blev så lyckat och att så många
tittade.
VO har haft en del avstämningsmöten med våra
kommittéer. De tycker såklart att det är tråkigt att
inte få göra det de ville. Flera av dem har eventuellt
tänkt skjuta på sin aspning ett par veckor i vår.
Tankar från flera kommittémedlemmar att söka
om, vilket säkert kan vara behövligt för
kontinuiteten, men vi kommer föra en dialog om
det för att ingen ska känna sig tvingad. Vi har även
valt in ett antal kommittéer. CCC 20/21 kommer
endast att bli 8 personer, vilket går emot
reglementet.
Från åsiktsprogramsrevideringsgruppen: Arbetet är
påbörjat. Det som finns ska revideras, nya åsikter
kommer inte tilläggas från gruppen. Förtydling och
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förnyelse av språk kan även ske. Icke-relevanta
åsikter kommer även strykas.
Status på CHARM: 53 företag anmälda. Positiv
förändring från tidigare i höst. Har haft kontinuerlig
kontakt med andra mässor som varit under hösten
för att ta del av deras utvärdering. A-enheten
arbetar även igenom produktkatalogen mot företag
för hela Kåren. Det arbetet innefattar även en
kontinuerlig diskussion med högskolan för att
kunna dela katalog.
Processen för att bli stödmedlem för Kåren håller
på att automatiseras.
Talmanspresidiet: T
 ack för det halvåret som varit,
2 fysiska FUM och 2 digitala. Vi tycker att ni lyckas
väldigt bra med att deltaga och hålla modet uppe
trots omständigheterna.
Kårens direktör: Vi har precis haft styrelsemöte i
CSB. Det ligger en plan för att bygga
studentbostäder vid Holtermanska. VI vill gärna ha
in ett antal studenter i en referensgrupp för dessa.
Det finns en länk som ni ska ha fått till er där ni kan
anmäla er. Sprid gärna detta till andra studenter
också!

§ 106
AVSÄGELSER

Lina Andréasson önskar avsäga sig sin plats.
Fullmäktige beslutar:
att: G
 odta avsägelsen.
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§ 107
RAPPORT - ÅRSREDOVISNING
2019-2020

Kårstyrelsen 19/20 Föredrar rapporten och svarar
på frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna.

§ 108
RAPPORT - REVISIONS-PM
FRÅN
LEKMANNAREVISORERNA
19/20

Johan Wennerbeck Föredrar rapporten och svarar
på frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna.

§ 109
RAPPORT - STUDENTKÅRENS
OCH KONCERNENS RAPPORT
FRÅN PWC 2019-2020

Gunilla Lönnbratt Föredrar rapporten och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna.

§ 110
FASTSTÄLLANDE AV
RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING FÖR
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FÖREGÅENDE
VERKSAMHETSÅR

§ 111
PROPOSITION 18 - TÄCKANDE
AV UNDERSKOTT FRÅN 1920

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Godkänna propositionen i sin helhet.

§ 112
ANSVARSFRIHET FÖR
FÖREGÅENDE ÅRS
KÅRSTYRELSE, VD SAMT
ÖVRIGA ORGAN OCH VALDA
FUNKTIONÄRER

Emma Stavås, Lovisa Berglund samt Emilia Sandolf
justeras ut.
Fullmäktige beslutar:
att Bevilja ansvarsfrihet för föregående års
kårstyrelse, vd samt övriga organ och valda
funktionärer
att Finna beslutet enhälligt.
Emma Stavås, Lovisa Berglund samt Emilia Sandolf
justeras in.

§ 113
ENKLA FRÅGOR

Föreligger ej.
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§ 114
INTERPELLATIONER

Föreligger ej.

§ 115
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT

Föreligger ej.

§ 116
RAPPORT 10 - RAPPORT FRÅN
ARBETSGRUPPEN
“CHALMERSMÖSSANS
DALANDE POPULARITET”

Gustaf Lewert föredrar rapporten och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna

§ 117
RAPPORT 11 STATUSRAPPORT
VERKSAMHETSPLAN

David Welander föredrar rapporten och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna
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§ 118
RAPPORT 12 - VD-RAPPORT

Roger Nordman föredrar rapporten och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna.

§ 119
RAPPORT 13 - RAPPORT TILL
FUM4 FRÅN ARBETSGRUPPEN
“STREAMA FUM”

Hugo Simonsson föredrar rapporten och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Lägga rapporten till handlingarna.

Mötet ajourneras från 19:29 till 19:40

§ 120
MOTION 15 - ÄNDRING I
STADGAN FÖR ATT TILLÅTA
DIREKTSÄNDNING AV
FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDEN

Hugo SImonsson föredrar motionen och svarar på
frågor.
Mötet ajourneras från 19:50 till 19:55
Röstlängden justeras till 31 av 35 ledamöter varav 3
tjänstgörande suppleanter.
Fullmäktige beslutar:
att Avslå motionen.
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§ 121
VAL - TILL VALNÄMNDEN

Mötet ajourneras från 20:47 till 21:00
Ida Hagström, och Ludvig Ekman nominerar sig,
presenterar sig och svarar på frågor.
Mötet ajourneras från 21:08 till 21:13
Isabelle Moberg nominerar sig, presenterar sig och
svarar på frågor.

Fullmäktige beslutar:
att Välja Ida Hagström, Ludvig Ekman och Isabelle
Moberg till ledamöter i valnämnden 2021.

§ 122
VAL - TILL CORTÉGENS
GRANSKNINGSNÄMND

a) Kårstyrelsens representant - Anna Lindqvist
nominerar sig, presenterar sig och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att V
 älja Anna Lindqvist till ordförande för
Cortégens granskningsnämnd 2021
b) Övriga ledamöter - Alexandra Söderholm,
Emma Dahlin, Martin Almqvist och Hanna
Jonsson nomineras av valberedningen. De
presenterar sig och svarar på frågor.
Fullmäktige beslutar:
att V
 älja Alexandra Söderholm, Emma
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Dahlin, Martin Almqvist och Hanna Jonsson
till ledamöter i Cortégens
granskningsnämnd 2021

§ 123
VAL - TILL BESVÄRSNÄMNDEN

Emilia Sandolf, Samuel Nyberg och Erik Marberg
nominerar sig till ordinarie ledamöter och Isak
Stark nominerar sig till suppleant.
De nominerade presenterar sig och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Välja Emilia Sandolf, Samuel Nyberg och Erik
Marberg till ordinarie ledamöter för
besvärsnämnden 2021
att Välja Isak Stark till suppleant för
besvärsnämnden 2021

§ 124
VAL - REVISOR FÖR STIFTELSEN
CHALMERS STUDENTHEM

Gunilla Lönnbratt nomineras.
Fullmäktige beslutar:
att Välja Gunilla Lönnbratt till revisor för stiftelsen
Chalmers Studenthem.
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VAL - TILL STYRELSEN FÖR
STIFTELSEN CHALMERS
STUDENTHEM

Valberedningen nominerar Lovisa Berglund till
suppleant till styrelsen för stiftelsen Chalmers
Studenthem.
Lovisa Berglund presenterar sig och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Välja Lovisa Berglund till suppleant till styrelsen
för stiftelsen Chalmers Studenthem
att I vanlig ordning välja in övriga nominerade till
styrelsen för stiftelsen Chalmers Studenthem

§ 126
PROPOSITION 15 - STRYKA
BEST UR REGLEMENTET

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Bifalla propositionen i sin helhet enhälligt.

§ 127
PROPOSITION 16 - STRYKA
KÅRGUIDEN UR REGLEMENTET

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Bifalla propositionen i sin helhet enhälligt.

§ 128
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PROPOSITION 17 - FÖRSLAG
TILL NYTT PRIORITERAT
OMRÅDE

Kårstyrelsen föredrar propositionen och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Bifalla propositionen i sin helhet.

§ 129
MOTION 17 - ARBETSGRUPP
FÖR OMKLÄDNINGSRUM PÅ
CAMPUS LINDHOLMEN

Ludvig Ekman föredrar motionen och svarar på
frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Bifalla motionen med ändringsyrkande från
Kårstyrelsen

§ 130
MOTION 16 - MEDSKICK TILL
EMKAB OM ANDRA UDDEN

Jonathan Sjölander föredrar motionen och svarar
på frågor.
Fullmäktige beslutar:
att Bifalla motionen i sin helhet med preferens för
den första att-satsen som motionen syftar till att
välja mellan.
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§ 131
MÖTETS AVSLUTANDE

Talman Leon Larsson förklarar mötet avslutat
klockan 21:48 och släcker inte FuM-elden, för den
slocknade tidigare under kvällen vid okänt
klockslag. Talman har fått en reprimand och ska
bättra på sitt omhändertagande av FuM-elden.
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Justeras
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Emilia Sandolf
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Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2020/2021
Fullmäktigemöte
Datum:
APC - Arbetarpartiet Charmörerna
Alexander Selmanović
Ordinarie
Carolina Larsson
Ordinarie
Hugo Simonsson
Ordinarie
Isabelle Kjellström
Ordinarie
Sara Kraamer
Ordinarie
Sebastian Boström
Ordinarie
Virena Nassif
Ordinarie
Elias Larsson
Suppleant
Erik Nygren
Suppleant
Lovisa Eriksson
Suppleant
CCP- Chalmers Cortège Parti
Alexandra Söderholm
Ordinarie
Elin Sandahl
Ordinarie
Foad Alhayek
Ordinarie
Martin Almqvist
Ordinarie
Sebastian Ringqvist
Ordinarie
Amanda Lundberg
Suppleant
Rebecka Leidelöf
Suppleant
FUN- Förenade Naturvetare
Emilia Sandolf
Ordinarie
Emma Stavås
Ordinarie
Isac Stark
Ordinarie
Jakob Bruchhausen
Ordinarie
Jonathan Sjölander
Ordinarie
Kajsa Grönqvist
Ordinarie
Kevin Rylander
Ordinarie
Simon Aglund
Ordinarie
Styrbjörn Käll
Ordinarie
Wenjin Yuan
Ordinarie
KAP - Kalle Anka Partiet
Clas Hagström
Ordinarie
Lovisa Berglund
Ordinarie
Martin Johansson
Suppleant
KPI - Kamratpartiet I:arna
Axel Blom
Ordinarie
Marcus Onmalm
Ordinarie
Sebastian Samuelsson
Ordinarie
MFP- My Favourite Party
Amelie Nordh
Ordinarie
Emil Grimheden
Ordinarie
Erik Marberg
Ordinarie
Johan Wennerbeck
Ordinarie
Pontus Holmgren
Ordinarie
Rebecca Svensson
Ordinarie
Samuel Nyberg
Ordinarie
Sebastian Olsson
Ordinarie

Tidpunkt: ____________
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
varav
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
varav
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
JA
NEJ
x
x
x
varav
JA
NEJ
x
x
x
varav
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
varav
Totalt: 25
varav
0

Bilaga: ______

3 /7 närvarande
0 tjänstgörande suppl.

4 /5 närvarande
0 tjänstgörande suppl.

9 /10 närvarande

2 /2 närvarande
0 tjänstgörande suppl.

0 /3 närvarande
0 tjänstgörande suppl.

7 /8 närvarande
0 tjänstgörande suppl.
/35 närvarande
tjänstgörande suppl.

Röstlängd Chalmers studentkårs fullmäktige 2020/2021
Fullmäktigemöte
Datum:
APC - Arbetarpartiet Charmörerna
Alexander Selmanović
Ordinarie
Carolina Larsson
Ordinarie
Hugo Simonsson
Ordinarie
Isabelle Kjellström
Ordinarie
Sara Kraamer
Ordinarie
Sebastian Boström
Ordinarie
Virena Nassif
Ordinarie
Elias Larsson
Suppleant
Erik Nygren
Suppleant
Lovisa Eriksson
Suppleant
CCP- Chalmers Cortège Parti
Alexandra Söderholm
Ordinarie
Elin Sandahl
Ordinarie
Foad Alhayek
Ordinarie
Martin Almqvist
Ordinarie
Sebastian Ringqvist
Ordinarie
Amanda Lundberg
Suppleant
Rebecka Leidelöf
Suppleant
FUN- Förenade Naturvetare
Emilia Sandolf
Ordinarie
Emma Stavås
Ordinarie
Isac Stark
Ordinarie
Jakob Bruchhausen
Ordinarie
Jonathan Sjölander
Ordinarie
Kajsa Grönqvist
Ordinarie
Kevin Rylander
Ordinarie
Simon Aglund
Ordinarie
Styrbjörn Käll
Ordinarie
Wenjin Yuan
Ordinarie
KAP - Kalle Anka Partiet
Clas Hagström
Ordinarie
Lovisa Berglund
Ordinarie
Martin Johansson
Suppleant
KPI - Kamratpartiet I:arna
Axel Blom
Ordinarie
Marcus Onmalm
Ordinarie
Sebastian Samuelsson
Ordinarie
MFP- My Favourite Party
Amelie Nordh
Ordinarie
Emil Grimheden
Ordinarie
Erik Marberg
Ordinarie
Johan Wennerbeck
Ordinarie
Pontus Holmgren
Ordinarie
Rebecca Svensson
Ordinarie
Samuel Nyberg
Ordinarie
Sebastian Olsson
Ordinarie

Tidpunkt: ____________
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
x
varav
1
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
5
x
varav
1
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
JA
NEJ
x
x
2
x
varav
1
JA
NEJ
x
x
1
x
varav
0
JA
NEJ
x
x
x
x
x
x
x
7
x
varav
0
Totalt: 31
varav
3

Bilaga: ______

/7 närvarande
tjänstgörande suppl.

/5 närvarande
tjänstgörande suppl.

/10 närvarande

/2 närvarande
tjänstgörande suppl.

/3 närvarande
tjänstgörande suppl.

/8 närvarande
tjänstgörande suppl.
/35 närvarande
tjänstgörande suppl.

Närvarandelista för sektionsordförande
Fullmäktigemöte:

Datum:

Bilaga:_____

Studerandesektion - Ordförande
Arkitekturstuderandesektionen

JA

NEJ Kommentar

Maria Oxelmalm

x

Teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap
x
Datateknologsektionen
x
Doktorandsektionen
x
Elektroteknologsektionen
x
Fysikteknologsektionen
Emelie Björkman x
Ingenjörsteknologsektionen
Jonas Sundberg x
Teknologsektionen Industriell Ekonomi
Anna Lundin

x

Teknologsektionen Informationsteknik
Gustav Engsmyre x
Kemiteknologsektionen
x
Teknologsektionen Kemiteknik med fysik och Bioteknik
Julia Cramstedt x
Maskinteknologsektionen
Oscar Hallberg x
Sjösektionen
x
Teknologsektionen Teknisk Design
Gustav Dagberg x
V-teknologsektionen Samhällsbyggnad
Axel Hjelmqvist

x

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Simon Hansson

x

Totalt

6

10

SUMMONS FUM 20/21
2020-12-09
Speaker’s Presidium

Final Summons - Student Union Council Meeting 4
Summons to Chalmers Student Union council meeting, business year 20/21
Location:

Zoom

Time:

FuM4 – Wednesday 16th December 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
3. Resignations (Avsägelser)
a. Lina Andreasson
4. Reports from last year student union board (Rapporter från föregående års kårstyrelse)
a. Rapport – Årsredovisning 2019-2020 m. bilagor
i.
Verksamhetsberättelse 2019-2020
ii.
Chalmers studentkårs årsredovisning 2019-2020
iii.
Revisionsberättelse 2019-2020
iv.
Studentkårens och företagsgruppens årsredovisning 2019-2020
b. Rapport - Revisions-PM från Lekamannarevisorerna 19/20
c. Rapport – Studentkårens och koncernens rapportering från PwC 2019-2020
5. Determination of income statement and balance sheet for the previous financial year
(Fastställande av resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår)
a. Proposition 18 - Täckande av underskott från 1920
6. Discharge for the previous years Student Union board, the CEO and other bodies and elected
officials (Ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse, VD samt övriga organ och valda funktionärer)
7. Simple questions (Enkla frågor)
8. Interpellations (Interpellationer)
9. Determination of decisions (Fastställande av beslut)
10. Reports (Rapporter)
a. Statusrapport verksamhetsplan
b. VD Rapport
c. Rapport till FuM4 från arbetsgruppen ”Streama FuM”
d. Rapport from arbetsgruppen för ”Chalmersmössans dalande popularitet”
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11. Elections (Val)
a. Election committee (Valnämnd)
i.

Additional members (3)

b. Cortége oversight committee (Cortégens granskningsnämnd)
i.
Student union boards representative
ii.
Additional members (3-4)
c. Election oversight committee (Besvärsnämnd)
i.
Members (3)
ii.

Alternate member (1)

Auditor for Stiftelsen Chalmers Studenthem
i.
Gunilla Lönnbratt, PwC
e. Board of Stiftelsen Chalmers Studenthem
i.
President: Peter Alehammar
ii.
Members: Leif Nilsson, Lennart Hedström, Gabriella Hammarlund, Christoffer
Lind,
iii.
Alternate members: Lovisa Berglund, Per-Gunnar Persson
12. Propositions (Propositioner)
a. Proposition 15 – Stryka BEST ur reglementet
b. Proposition 16 – Stryka kårguiden ur reglementet
c. Proposition 17 – Förslag till nytt prioriterat område
13. Motions (Motioner)
a. Motion 15 - Ändring i stadgan för att tillåta direktsändning av
fullmäktigesammanträden
b. Motion 16 - Medskick till EmKAB om Andra Udden
c. Motion 17 – Arbetsgrupp för omklädningsrum på Campus Lindholmen
14. Closing of the meeting (Mötets avslutande)
d.

Göteborg, Wednesday, 9 December 2020
__________________________________

__________________________________

Leon Larsson

Frej Karlsson

Speaker (Talman)

Deputy Speaker (Vice Talman)
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Attachments
1. Beslutsloggen
2. Rapport – Årsredovisning 2019-2020 m. bilagor
a. Verksamhetsberättelse 2019-2020
b. Chalmers studentkårs årsredovisning 2019-2020
c. Revisionsberättelse 2019-2020
d. Studentkårens och företagsgruppens årsredovisning 2019-2020
3. Rapport - Revisions-PM från Lekmannarevisorerna 19/20
4. Rapport – Studentkårens och koncernens rapportering från PwC 20192020
5. Rapport – Statusrapport verksamhetsplan
a. Bilaga: Plan för utveckling av idrott på Chalmers
6. Rapport – VD Rapport
7. Rapport – Rapport till FuM4 från arbetsgruppen ”Streama FuM”
8. Proposition 15 - Stryka BEST ur reglementet
9. Proposition 16 - Stryka kårguiden ur reglementet
10. Proposition 17 – Förslag på nytt prioriterat område
a. Bilaga: Sammanställning av prioriterat område
11. Proposition 18 – Täckande av underskott från 1920
12. Motion 15 – Ändring i stadgan för att tillåta direktsändning av
fullmäktigesammanträden
a. Yttrande motion 15
13. Motion 16 - Medskick till EmKAB om Andra Udden
a. Bilaga 1 Motion 16 – Kårhus på landet broschyr
b. Bilaga 2 Motion 16 - Utvecklingen av Härrydaområdet - rapport
2018
c. Bilaga 3 Motion 16 - P95_8 Planbeskrivning
d. Yttrande motion 16
14. Motion 17 – Arbetsgrupp för omklädningsrum på Campus Lindholmen
a. Yttrande motion 17
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§

85

17

21

21

21

21

54

93

168

181

245

247

40

41

Beslut

Kommentar

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

Ägare Ansvarig Deadline
FuM

Talman

Om GSF AB
att kårstyrelsen får mandat att förvärva den andel aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som erbjuds Chalmers
Studentkår, om inte förhållanden i köperbjudandet eller om informationen om företagen kraftigt förändras.
att kårstyrelsen får mandat att öka sitt aktieinnehav, fram till 2010-06-30, om möjlighet ges.
att anse att aktierna bör placeras och förvaltas av Chalmers Studentkårs Företagsgrupp AB

KS

SO/VD

ChS skall verka för att GFS bör arbeta efter en modell där medlemsavgiften består av en fast och likvärdig avgift per kår.

KS

SO

ChS skall verka för att GFS på sikt bör arbeta för att sänka arvoderingsgraden ytterligare

KS

SO

ChS kvarstår som medlem i GFS, men aktivt arbetar för en förändring av GFS organisation.

KS

SO

Kårstyrelsen får i uppgift att bevaka förändringsarbetet och återkomma om förändringar sker.
Chalmers Studentkår saknar förtroende för NN som Jämställdhetssamordnare vid Chalmers tekniska högskola
att en arbetsgruppbildas med syfte att undersöka vad Chalmersmössans dalande popularitet beror på.
att

Denna arbetsgrupp sammanställer den folklore som hör till mössan.

KS

SO

I arbetsgruppen sitter:

Status

Avklarat

Avklarat

Beslut §92 från FuM3 2020

Upprivet

Beslut upprivet enligt §93

Upprivet

Beslut upprivet enligt §94

Upprivet

Beslut upprivet enligt §94

Upprivet

Beslut upprivet enligt §94

Upprivet

Beslut upprivet enligt §94

Upprivet

Beslut upprivet enligt §95

Fum3 2020/2021

Pågår

Fum8 19/20
Fum 2 20/21

Avklarat

Fum5 20/21

Pågår

Fum3 20/21

Pågår

FuM6 2020/2021

Pågår

Gustaf Lewerth
Victor Lanner

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.
att
Arbetsgruppen på prov organiserar evenemang i samarbete med Chalmers Studentkår för att främja mössans bärande.
att ålägga Chalmers Studentkårs valberedning att föreslå arbetsordning för Chalmers
Studentkårs valberedning senast FuM8 19/20

Fum

Fum

Samtliga arbetsordningar
utom valnämnden som ha

att ålägga valnämnden att föreslå arbetsordning för valnämnden senast FuM2 20/21
att ålägga besvärsnämnden att föreslå arbetsordning för besvärsnämnden senast FuM8
19/20
att ålägga Cortègens granskningsnämnd att föreslå arbetsordning för Cortègens
granskningsnämnd senast FuM8 19/20
att ålägga talman att föreslå arbetsordning för talmanspresidiet senast FuM8 19/20
att ålägga studentkårens lekmannarevisorer att föreslå arbetsordning för
lekmannarevisorerna senast FuM8 19/20
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.

KS

KS

Valberedningen
Valnämnden
Besvärsnämnden
Granskningsnämn
den
Talmanspresidiet
Lekmannarevisore
rna

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
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.
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
att arbetsgruppen återrapporterar sina
rekommendationer senast FUM3 verksamhetsåret
2020/2021

KS/Fum

I arbetsgruppen sitter:
Tarek Alhaskir
Johan Wennerbeck
Amelie Nordh

Fum

Fum

KS

KS

Pågår
I arbetsgruppen sitter:
Hugo Simonsson
Sebastian Boström

Fum3 2020/2021

Fum

Fum

Pågår

Arbetsgruppens uppdrag ä
enligt beslut §85 under Fu

§

42

Beslut
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.

Kommentar
I arbetsgruppen sitter:
Jonathan Sjölander
Fredric Furborg
Kajsa Grönkvist
Emma Stavås
Kevin Rylander

Ägare Ansvarig Deadline
Fum 7 20/21

Fum

Fum

Status
Pågår

Avklarat

§

61

Beslut
att i Chalmers Studentkårs reglemente under paragraf 18:2e ändra från
"Follinfonden utgöres av medel från Festkommitténs fester
och bör i huvudsak användas till kapitalkrävande
investeringar i Festkommitténs verksamhet, samt för att
trygga möjligheten för Chalmers Studentkår att ha stora
gedigna kalas. Festkommittén bör beredas möjlighet att vid
verksamhetsårets start uttaga ett lån ur fonden som
återbetalas vid verksamhetsårets slut.
Follinfonden förvaltas av kåren.
Efter avslutat verksamhetsår skall Festkommitténs totala
kapital tillföras Follinfonden. Avsättning skall senast den
15 augusti ha tillfallit fonden. Festkommittén skall
budgetera för en avsättning om minst 2 % av
entréintäkterna från Festkommitténs fester.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen."
till:
"Follinfonden utgöres av överskott från Festkommitténs
verksamhet och bör i huvudsak användas till
kapitalkrävande investeringar i Festkommitténs
verksamhet, samt för att trygga möjligheten för Chalmers
Studentkår att ha stora gedigna kalas.
Follinfonden förvaltas av kåren.
Festkommittén skall budgetera för en avsättning om minst
2 % av entréintäkterna från Festkommitténs fester.
Överskott från Festkommitténs verksamhet tillfaller
Follinfonden vid räkenskapsårets slut.
Underskott av Festkommitténs verksamhet regleras med
medel ur Follinfonden.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen."
att i Chalmers Studentkårs reglemente under paragraf 18:2g ändra från:
"Investeringsfond LoB utgöres av medel från Ljud- och
bildgruppens uthyrningsintäkter och har till uppgift att
finansiera kapitalkrävande investeringar i kårens ljus-,
ljud- och filmutrustning.
Investeringsfond LoB förvaltas av kåren.
Av Ljud- och bildgruppens uthyrningsintäkter tillföres
Investeringsfond LoB 15 %.
Fonden tillföres också överskott av LoBs verksamhet.
Underskott av LoBs verksamhets regleras med medel ur
investeringsfond LoB.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen."
till:
"Investeringsfond LoB utgöres av överskott från Ljud- och
bildgruppens verksamhet och har till uppgift att finansiera
kapitalkrävande investeringar i kårens ljus-, ljud- och
filmutrustning.
Investeringsfond LoB förvaltas av kåren.
Av Ljud- och bildgruppens uthyrningsintäkter skall en
avsättning om 15% budgeteras till Investeringsfond LoB
Överskott från Ljud- och bildgruppens verksamhet tillfaller
Investeringsfond LoB vid räkenskapsårets slut.
Underskott av LoBs verksamhets regleras med medel ur
investeringsfond LoB.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen."
att i Chalmers Studentkårs reglemente under paragraf 18:2h ändra från:
"Spexfonden har som ändamål att garantera
Chalmersspexets fortbestånd och förvaltas av kåren.
För Chalmersspexets verksamhet skall eventuellt överskott
tillfalla Spexfonden
1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital
2. 10 000 kr avsättes för Spexboken
3. Resten av överskottet, upp till 1/3-del * prisbasbeloppet, avsättes till Kortafton.
4. Utöver detta skall respektive spex egna kapital
överskridande 300 000 kr överföras till Spexfondens fria kapital.
Om Spexkommittén gör ett årligt underskott bör de i första
hand täcka förlusten med hjälp av det egna kapitalet och i
andra hand med hjälp av Spexfondens fria kapital.
Medel som är avsatt för Kortafton tillfaller Spexfondens
fria kapital tre år efter aktuellt spexkommittés projektslut.
Efter att en spexbok är utgiven skall överblivna medel som
är avsatta för ändamålet överföras till Spexfondens fria
kapital.
Uttag ur fonden beslutas av kårstyrelsen efter förslag från
fondkommittén. Fondkommittén består av
inspextor/inspextris, spexdirecteur/-er och casseur i
sittande spexkommitté, Föreningen Gamla Västars (FGV)
ordförande, kårens vice ordförande samt kårens direktör.
Rösträtt tillkommer spexdirecteur/-er och casseur i
sittande spexkommitté samt kårens vice ordförande.
Spexfonden sammanträder två gånger per år samt vid
behov. Kårens vice ordförande är sammankallande. För att
vara beslutsmässiga skall minst fyra personer vara
närvarande varav en skall vara kårens vice ordförande."
Till:
"Spexfonden 18:2h Spexfonden har som ändamål att garantera
Chalmersspexets fortbestånd och förvaltas av kåren.
För Chalmersspexets verksamhet skall, efter avslutat
räkenskapsår, eventuellt överskott tillfalla Spexfonden.
Efter respektive spex har avslutat sitt spexår skall dess
resultat räknas samman och överskottet skall så långt det
räcker fördelas enligt nedan.
1. 30 % avsättes till Spexfondens fria kapital
2. 10 000 kr avsättes för Spexboken
3. 1/3-del * prisbasbeloppet avsättes till Kortafton.
4. Återstoden av överskottet tillfaller Spexfondens

Kommentar

Ägare Ansvarig Deadline

Status
Avklarat

Avklarat

§

62

§

86

Beslut
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.

Kommentar

Ägare Ansvarig Deadline

I arbetsgruppen sitter:
Amelie Nordh Hugo Simonsson, Jakob
Bruschhausen, Lovisa Berglund och Gabriel
Aspegrén
FuM

93

Pågår

Fum 7 2020/2021

Pågår

FuM
Pågår

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.”

KS

KS

KS

KS

88

89

FuM 6 2020/2021

FuM

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

FuM

Status

Pågår
Att lägga till Chalmers Entrepreneurship Society (802525-4866) i under §17:1 i Chalmers Studentkårs reglemente
att i Chalmers Studentkårs Fest- och alkoholpolicy, under Ansvar vid arrangemang lägga till

Pågår

”
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. ”
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

Löpande

Avklarat

STATUSRAPPORT
2020-12-04
Kårledningen

Statusrapport Verksamhetsplan 20/21
Hur ser det ut generellt med alla VP punkter
De flesta projekt i fas.

De flesta projekten ligger strax
efter tidsplan.

De flesta projekten riskerar att
inte hinnas med.

Utveckling inom de prioriterade områdena
Utveckling inom de prioriterade områdena härstammar från Visions- och uppdragsdokumentet och de
prioriterade områden som varje år antas utav Fullmäktige. De prioriterade områdena sträcker sig över
ett antal år, 3-5 år, för att fokusera utvecklingspotentialen på maximalt fem områden. Därmed kan
större och tydligare framsteg uppnås under de år ett område prioriteras.

Prioriterat område 1: Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet under
sin studietid
Prioriterat mellan 2013/2014 och 2020/2021
(Uppdrag 2, Uppdrag 3, Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 10, Uppdrag 11)

a) Utvärdera det prioriterade området

Skapat: 2019-11-29
K:\FuM\Rapporter\2021\FuM4\Statusrapport Verksamhetsplan 2021 FuM4.docx

Projektet ligger i fas och beräknas bli klart under FuM4. Det arbete som har gjorts på området har
gåtts igenom, analyserats och sammanställts i en rapport. Det har varit en hel del material att läsa
igenom då mycket av arbetet har resulterat i olika typer av dokument, däribland rapporter och
strategier.
En del som inte hunnits med är att skicka ut en enkät till sektionsstyrelserna för att få in information
om hur de har arbetat med frågan. Detta för att det under hösten gått ut flertalet andra enkäter,
såsom Student Voice, Medlemsmätningen, enkäter till andra verksamhetsplanspunkter samt
sektioners egna undersökningar. I och med att tidigare kårledningar beskrivit övergripande hur
arbetet ser ut på sektionerna ansågs inte detta vara avgörande för rapporten i stort. Det ansågs också
viktigt att rapporten lades fram tillsammans med propositionen om att anta ett nytt prioriterat
område, som enligt årscykel för FuM ska läggas på FuM 4.
Utöver rapporten har också tre förslag på nya prioriterade områden tagits fram. Detta som ett resultat
av en workshop med FuM-ledamöter samt interna diskussioner i kårledningen. Det skickades även ut
en enkät till FuM och sektionsstyrelser, men där inkom inga förslag. Det är tre områden som var för
sig anses viktiga att arbeta och där kårledningen föredrar ett av områdena framför de andra.
Om FuM beslutar att lägga rapporten till handlingarna och anta ett nytt prioriterat område, antingen
ett av de föreslagna eller ett annat så kan verksamhetsplanspunkten anses avslutad.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

1 av 6

Projektet riskerar att inte
hinnas med

STATUSRAPPORT
2020-12-04
Kårledningen

Prioriterat område 2: Säkerställa framtidens engagemang
Prioriterat mellan 2017/2018 och 2021/2022
(Uppdrag 7, Uppdrag 8, Uppdrag 9)

b) Of Course! Som projektengagemang
Vi har haft en kontinuerlig kontakt med projektgruppen och kommunikationsavdelningen. Of Course!
kommer att ske digitalt med temat ”Milestones”. Till skillnad från tidigare år kommer det att arrangeras lunchföreläsningar måndag till torsdag vecka 6. Under torsdagen då Of Course! är kommer det att
vara fler aktiviteter över hela dagen.
Vi håller på att ta fram riktlinjer kring projektengagemang inom kåren. Grundtanken är att den gemene teknologen ska kunna komma med förslag på projekt som denna tycker kommer utveckla Chalmers Studentkårs verksamhet. Men det ska också finnas möjlighet för kårledningen att enkelt tillsätta
projekt med tillhörande projektgrupp för att utveckla verksamheten och underlätta arbetet. I framtagandet av instruktioner/riktlinjer för projektengagemang på kåren ser vi till att det särskiljer sig från
äskningar, kårkommittéer och föreningar.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

Projektet riskerar att inte
hinnas med
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c) Se över utbildningsutbudet inom studentkåren
Det har flutit på bra med verksamhetspunkten. Under hösten har vi hunnit med att sammanställa
kommittéer och sektioners behov av utbildningar genom en enkät där vi utrett vilka utbildningar som
var relevanta, om det fanns behov för några nya samt huruvida de utbildningarna kan digitaliseras.
Nästa steg med digitalisering är att fördela ansvar för skapandet av alla digitala utbildningar som vi
vill skapa till KL eller KLemeritus.
Vi har redan börjat arbeta på att digitalisera några av de utbildningar som finns idag. Däribland har vi
digitaliserat en avtalsutbildning och bilutbildningen i Articulate. Vid användningen av Articulate
stötte vi även på ett problem som inte hade tagits hänsyn till under föregående år, saknandet av
möjlighet att kontrollera om någon gått klart utbildningen eller inte. Förutom det så har plattformen
fungerat bra, den är användarvänlig, intuitiv och gör det lätt att skapa samt ta utbildningar.
För att lösa problemet i Articulate, att kunna kontrollera om någon gått en utbildning eller inte, har vi
valt att kolla med högskolan ifall de kan bistå med en Canvas-sida. Om vi får en sida är tanken att vi
antingen kan göra test av utbildningar på den eller lägga över hela utbildningarna och därmed
avveckla Articulate. I dagsläget för vi dialog med högskolan och det ser positivt ut, vi har däremot inte
fått tag på en sida ännu.

Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter
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d) Implementera handlingsplan för idrottsengagemang på Chalmers
Arbetet med verksamhetsplanspunkten går framåt och vi har inlett dialoger med olika parter. De
punkter i handlingsplanen vi främst valt att fokusera på är 1, 3 och 4. Punkt 2 är frågor som rör
husansvarig i hög grad och delvis finns med i kårhusplanen. Punkt 3 och 4 är uppgifter som vi i ganska
hög utsträckning har tagit hjälp av CIS att arbeta med. Punkt 1 som är den mest strategiska,
långsiktiga punkten har vi valt att lägga mer tid på. Där har vi haft dialoger med de arbetsgrupper i
FuM som arbetar med frågor om anläggningar men också med CFAB om möjliga idrottsanläggningar
på campus, både på kort och lång sikt.
Ett annat arbete som vi har påbörjat är att ta fram ett visionsdokument för idrottsengagemang vid
Chalmers Studentkår. Detta för att underlätta i dialoger med externa parter som högskolan, CFAB,
kommunen och potentiella sponsorer till projekt inom idrottengagemang. Dokumentet blir något
konkret som kan visas upp och kan bidra till förståelse om hur vi vill ha det och är en viktig
komponent i det långsiktiga strategiska arbetet.
Samarbetet med de arbetsgrupper vi pratat med och CIS fungerar bra och de är engagerade och
taggade på att fortsätta arbetet med dessa frågor. Dialogen med CFAB är bra och de är intresserade av
att fortsätta diskutera dessa frågor och se vilka lösningar som finns, både i närtid och längre fram. Det
är i dessa stunder som man ser styrkan i att vara en stiftelsehögskola med eget fastighetsbolag.
De frågor som arbetats aktivt med:
-
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-

1.1: en dialog har inletts med CFAB. Är i ett väldigt tidigt skede. Fortsatt kontakt med
arbetsgruppen där de kommer vara behjälpliga med visionsdokumentet.
1.4: en dialog med Fysiken kring det avtal som finns med CIS om hur de kan nyttja Fysiken i
högre grad. Samt frågan om större ägandeskap i verksamheten.
1.5: arbetas på dels via ett större ägandeskap i Fysiken, dels i arbetet med exploateringen vid
Holtermanska. Kommer vävas in i visionsdokumentet.
3.1: CIS ser över möjligheterna till att nyttja Facebook bättre för att samordna
idrottarranemang.
4.1: CIS har implementerat ett nytt system för stående bokningar.
4.3: diskussioner har skett med CIS och internt inom kårstyrelsen kring för- och nackdelar
med detta. I dagsläget finns ett avtal mellan kåren och CIS som blir en typ av mellanväg, där
CIS får större ansvar och fler åtaganden.
4.4 och 4.5: finns många idéer kring detta och är något som ska med i visionsdokumentet.
Inget konkret arbete har påbörjats.

Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter
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Prioriterat område 3: Ekologisk hållbarhet på Chalmers
Prioriterat mellan 2019/2020 och 2023/2024
(Uppdrag 1, Uppdrag 2, Uppdrag 6, Uppdrag 10, Uppdrag 11)

e) Ta fram struktur för uppföljning av strategi för ekologisk hållbarhet
Projektet ligger något efter, då vi haft svårt att hitta befintliga mätvärden inom koncernen och inte är
helt hundra på hur vi ska gå vidare. Vi har lyft problematiken med kårledningen samt direktör, och
det senaste som var på tapeten var att vi eventuellt kommer kunna samarbeta med VP i) när denna
drar igång för att fastställa kårens indikatorer.
Projektet känns överlag något otydligt kring vad det faktiskt är menat att resultera i. ”En långsiktig
struktur” upplevs luddig och det känns svårt att konkretisera mätvärden eller annan uppföljning utan
att först veta vad nedanstående VP f) och kommande ämnen resulterar i.
Med ovanstående sagt har VP e) legat på is men vi har för avsikt att ta nya krafttag efter nyår och fram
till dess fokusera på att avsluta andra projekt. Vi känner ingen oro att inte hinna med projektet i sin
helhet innan verksamhetsårets slut.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

Projektet riskerar att inte
hinnas med

f) Smart konsumtion
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Projektet ligger i fas och vi ligger till och med något före vår planering. Vi har under hösten hunnit
hålla i en workshop med kårledningen, skickat ut en enkät till aktiva inom kåren och sektionerna,
samt skapat en ny enkät som ska skickas ut innan julledigheten.
Syftet med workshopen med KL var att brainstorma fram områden där vi brister i dag inom de olika
områdena för VP-punkten Smart konsumtion (Produkter och tjänster, Återbruk, Matkonsumtion,
Närproducerade produkter och tjänster samt Resor.) Workshopen gav ett bra underlag till den enkät
som vi sedan skickade ut till olika kår- och sektionsaktiva. Denna enkät innehåll frågor om samma
områden och vi fick in svar från över 30 olika kår- och sektionskommittéer/föreningar.
Svaren sammanställdes och utifrån sammanställningen brainstormade vi internt på lösningar på de
större områdena. Dessa lösningar infogade vi i en ny enkät där kår- och sektionsaktiva ska få
utvärdera dem samt komma med förslag på andra idéer hur vi kan bli mer hållbara i olika frågor.
Det är inte helt klart i vad VP f) kommer att resultera i slutändan, men idéer som finns är dels att
uppdatera/införa policyer och/eller skriva en plan med listade projekt (likt kårhusplanen).
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter
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Prioriterade projekt
g) Ta fram och genomför utbildning i våldsprevention
Arbetet har flutit på bra. Först letades externa aktörer som skulle kunna vara aktuella att genomföra
den här typen av utbildning. Det var svårare än förväntat att hitta någon som skulle uppfylla det syfte
vi har med utbildningen. Därför börjades det letas internt på Chalmers och en dialog med Chalmers
jämställdhetssamordnare Sara Thornadtsson Chavarria inleddes. Detta resulterade i ett förslag där
hon tillsammans med för detta projektledaren för Chalmers Mot Sexism Linda Frejme skulle ta fram
material och hålla i utbildningen, via Lindas företag Tutum. Då Linda har arbetat med liknande frågor
tidigare samt har god kännedom om hur Chalmers fungerar och dessutom samarbetat med Sara
tidigare ansågs detta vara en väldigt bra lösning.
Dialogen fortsatte med både Linda och Sara och upplägget och antal utbildningstillfällen
diskuterades. Efter det skickades en offert på att ta fram material samt genomföra två
utbildningstillfällen under året. Offerten diskuterades med VD och vice kårordförande och därefter
godkändes den.
Arbetet framöver kommer mest utföras av Linda och Sara med avstämningsmöten och inspel från
kårledningen. Planen är att kunna genomföra en pilot av utbildningen i februari.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

Projektet riskerar att inte
hinnas med
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h) Kårledningens framtida struktur
Efter en inledande genomläsning av stora mängder material från tidigare år, står det klart att
projektets omfattning är större än väntat. De workshops som har arrangerats har gett bra resultat,
men det krävs ett omfattande arbetet för att sammanställa åsikter och tankar från flera kårledningsår.
En kortare enkät ska i dagarna ut till företrädare, vilken kommer följas av ett antal djupintervjuer med
nyckelpersoner. Ambitionen att eventuella förändringar ska presenteras inför kommande
kårledningsval är troligtvis lite väl ambitiösa. Med stor sannolikhet kommer ansvariga för projektet
lägga fram ett ändringsförslag där projektet förlängs ytterligare en mandatperiod.
Den av fullmäktige utsedda referensgruppen har bidragit med kommentarer och frågeställningar
kring en inledande nulägesanalys av kårledningens arbetsuppgifter. Däremot har vi, på grund av
tidigare nämnda anledningar, avvaktat med referensgruppens arbete för att först bygga ett ordentligt
diskussionsunderlag.
På det stora hela går arbetet bra, men omfattning, förväntningar och ambitioner kommer med stor
sannolikhet behöva förändras inom en snar framtid.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

Projektet riskerar att inte
hinnas med

i) Översyn av studentkårens indikatorer
Arbetet går långsamt framåt och kårordförande har tills vidare tagit på sig ansvaret för den. Efter att
ha väntat på befintliga indikatorer från företagsgruppens bolagsstämma kan nu arbetet med att hitta
en extern resurs för utredningen påbörjas.
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Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

Projektet riskerar att inte
hinnas med

j) Studentkårens framtida kommunikation
En enkät för att utreda hur vi kårens kommunikation fungerar har skickats i nyhetsbrevet. Syftet med
enkät är att utreda hur de kommunikationskanalerna vi använder idag fungerar samt om vi bör börja
använda några nya. Denna enkät ska senare sammanställas och eventuella frågetecken redas ut under
workshops på vårterminen.
Förutom enkäten har vi även börjat kolla på en “kårapp”. Vi har tagit kontakt med externa aktörer för
att få en bild av vad vi skulle kunna genomföra och vilka funktioner som hade kunnat ingå i appen.
Bland dessa funktioner finns alltifrån kårkortsladdning och lokalbokningar till eventöversikt och
biljettfunktionalitet. Beroende på hur detta arbete fortskrider kan det komma en proposition till FuM
om eventuella kostnader för utveckling.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter

Projektet riskerar att inte
hinnas med

k) Standardisera stöd för sektionernas ekonomi
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Projektet har kommit igång. En enkät för att kartlägga hur sektionernas ekonomi ser ut har gått ut
och alla sektioner förutom fyra svarade. Enkätsvaren visade på vissa likheter mellan sektionerna men
samtidigt stora olikheter. Något som blev tydligt bekräftat är att det finns ett behov av stöd till
sektionernas ekonomi då många verkar ha bristande överlämningar och flera sektioner har flertalet
personer som inte kunnat bli ansvarsbefriade.
Efter att enkätsvaren sammanställts togs frågan upp för diskussion med kårens administrativa chef,
Jesper Lundberg. Det diskuterades kring om det var möjligt att tillsammans med honom ta fram en
guide till sektionerna kring hur deras ekonomi bör se ut och skötas och om det finns utrymme till att i
framtiden stötta sektionerna utifrån den guiden. Lundberg var positiv.
Kommande arbete är att förankra idén med sektionerna så att de tycker det är en bra idé och stämma
av så att de är beredda på att strukturera om ekonomin och lägga ner det arbete som krävs för det. Om
förankringen lyckas är nästa steg att ta fram en ”best practice” för hur sektionsekonomin bör fungera,
samt påbörja samordningen av en omstrukturering för att likforma sektionernas ekonomi.
Projektet är i fas

Projektet ligger lite efter
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Kårstyrelsen

Plan för utveckling av idrott på Chalmers

Bakgrund
Under 2019/2020 gav kårfullmäktige kårstyrelsen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter varje
medlem har att utföra fysisk aktivitet på och utanför Chalmers. Även önskemål och behov kopplat till
idrott som fanns hos medlemmar och arrangörer skulle analyseras. Uppdraget resulterade i en
kartläggning av möjligheter, önskemål och behov. I kartläggningen framkom att det finns ett antal
områden kopplat till idrottsmöjligheter som har förbättringspotential. Det är utifrån slutsatserna och
rekommendationerna i kartläggningen som denna plan tagits fram.

Syfte och mål med planen
Syftet med planen är att ge förslag på hur studentkåren ska förbättra möjligheten för gemene medlem
att idrotta och se till att studentkåren ger det stöd och fokus som behövs för detta. Målet med
åtgärderna i denna plan är att studentkåren ska förbättra möjligheten för varje medlem att idrotta
under sin chalmerstid. Åtgärderna i planen behöver inte göras i en viss ordning utan bör genomföras
när läge ges.

Metod
Åtgärderna i denna plan togs fram inom verksamhetsplanspunkten 19/20 d) Utveckla möjligheten till
idrottsengagemang under Chalmerstiden. En ny verksamhetsplanspunkt till 20/21 formulerades för att
fortsätta arbetet med idrott på Chalmers och utföra delar av denna plan löpande under året.
Genomförandet av denna plan kan alltså ske av både kårledningen, exempelvis inom arbetet med
verksamhetsplanen men också löpande av andra intressenter såsom kårföreningar och sektioner.
Denna plan ska revideras av kårstyrelsen i LP3 varje år. Den ska då uppdateras om något i planen
genomförts, om något bör tas bort på grund av irrelevans eller läggas till för att komplettera planen
med nya idéer.
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Mål för idrott på Chalmers
Att arbeta med att utveckla idrott på Chalmers kan kopplas till uppdragen 7 och 8 i Chalmers
Studentkårs vision och uppdragsdokument.
Alla medlemmar skall
7. ha möjlighet till personlig utveckling utöver studierna
8. känna sig hemma och kunna umgås med sina vänner inom Chalmers Studentkår

Nedan följer de mål för idrottsmöjligheter på Chalmers som togs fram i samband med
verksamhetsplanspunkten 19/20.

1. Mål för lokaler inom idrott
Chalmers studentkårs medlemmar ska ha tillgång till
a) Olika typer av lokaler och anläggningar som passar till en bredd av idrotter
b) Vissa förvaringsmöjligheter för materiel och utrustning

2. Mål för ekonomiska resurser inom idrott
Chalmers studentkårs medlemmar ska ha möjlighet att
a) Ansöka om ekonomiskt stöd från studentkåren centralt för idrottsengagemang
b) Utöva idrott inom de ekonomiska ramarna för en studentbudget

3. Mål för samordning inom idrott
Chalmers studentkårs medlemmar ska ha möjlighet att
a) Ta del av hela utbudet av idrott på Chalmers
b) Ta del av event och tävlingar kopplade till idrott

4. Mål för kommunikation inom idrott
Chalmers studentkårs medlemmar ska ha möjlighet att
a) Hitta information om vilka möjligheter som finns att utöva idrott på Chalmers
b) Hitta information om hur man startar egna initiativ inom idrott på Chalmers
c) Sprida information om och marknadsföra idrottsaktiviteter på Chalmers
Varje åtgärd och förbättringsförslag i denna plan har inom parentes, ex. (2a, 3a, 3b), i rubriken kopplats
till ett eller flera mål vilka förbättringsförslaget skulle bidra till ökat måluppfyllande för.
Förbättringsförslag som inte kan kopplas direkt till ett mål men ändå är önskvärda för bättre funktion
markeras med (x).
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Åtgärder och förbättringsförslag
1. Fler anläggningar och lokaler
1.1. Bygg en till större motionshall (1a, 1b, 2b, 3a, 3b)
Motionshallen i kårhuset nyttjas flitigt och är bokad i stort sett alla tider i veckan. I kartläggningen
framkom att om det var möjligt att ha två tider var istället för en skulle det utnyttjas. Det framkom
också att motionshallen inte är fullstor vilket leder till att den är för liten för att ha match i för
exempelvis handboll. Genom att bygga en ny fullstor motionshall skulle trycket på nuvarande hall
minska. Behovet att hyra externa anläggningar skulle också minska och möjligheten att arrangera
tävlingar och evenemang i den nya motionshallen skulle underlätta för Chalmerister att delta. Den nya
motionshallen skulle kunna ligga på Mossen eller vara kopplad till Fysiken.

1.2. Möjlighet att använda delar av Mossen-området (1a, 2b)
Idag på Mossen finns både gräsplan, konstgräsplan, grusplan, motionsspår och tennisbanor som inte
har en koppling till Chalmers. Att antingen ta över dessa anläggningar eller skapa täta samarbeten
skulle öka möjligheterna för medlemmarna att ta del av utbudet som erbjuds till studentförmånliga
priser.

1.3. Verka för upprustning av utegymmet vid motionsspåret vid Mossen (1a, 2b)
Vid Mossens IP finns ett motionsspår med grus på ca 1 km i grön terräng. I anslutning till detta finns
ett utegym för styrketräning i trä, ett s.k. stockgym eller naturgym. Att rusta upp gymmet, utöka
redskapen och göra miljön trevligare skulle få fler att utnyttja gymmet och därmed erbjuds ett gratis
komplement till ett klassiskt gym.

1.4. Öka resursutnyttjandet av Fysiken (1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 4a)
Fysiken bedriver idag en bred verksamhet med både utbildningar, föreläsningar, och träning. Att
fördjupa samarbetet med Fysiken skulle kunna ge möjligheter för fler medlemmar att ta del av deras
verksamhet, både material, idrottshallar, instruktörer, föreläsningar och utbildning.

1.5. Etablera ett gym i anslutning till campus (1a, 2b)
Från kartläggningen av Idrott på Chalmers framkom önskemål om ett mer campusnära, prisvärt och
lättillgängligt gym. Vid Chalmershållplatsen finns det planer på att bygga om Holtermanska till
studenthotell och där skulle till exempel ett gym kunna etableras.

2. Utökade förvaringsmöjligheter
Behovet av förvaringsmöjligheter är stort bland både kommittéer och föreningar. Många förvarar
materiel och utrustning i sina kommitté- eller föreningsrum om de har något och får det inte plats är
det någon som förvarar det hemma privat. Att utöka möjligheten till förvaring skulle underlätta för
verksamhet och möjliggöra inköp av mer utrustning.

2.1. Skapa gemensam förvaring för sektionskommittéer (1b, 2b, 3b)
Många sektionskommittéer har angett att ökade förvaringsmöjligheter skulle underlätta deras
verksamhet. Ibland så lånar även sektionskommittéer utrustning av varandra men det finns ingen
överblick eller samordning av vare sig inköp eller förvaring över sektionsgränserna.
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Kolla med Chalmersfastigheter, Akademiska Hus och Chalmers om det finns något utrymme på campus
som skulle kunna användas som ett gemensamt förråd för sektionskommittéer. I detta förråd skulle de
kunna samordna inköp och förvaring för att utöka bredden av utrustning som finns tillgänglig för alla.

2.2. Skapa fler förvaringsmöjligheter i kårhuset (1b, 2b)
I plan för kårhuset från 2016 nämns ett antal platser med möjlighet att bygga förvaring i kårhuset på
Johanneberg.

2.2.1. Förrådsutrymme trapphus
Bredvid trappan i Kyrkan-byggnadens trapphus finns ett utrymme som är svårt att utnyttja till annat
än förvaring. Möjlighet att bygga ett riktigt förråd ses över för att förbättra möjligheten att förvara saker
samt eliminera möjligheten att utrymmet används på andra, oönskade, sätt.

2.2.2. Förrådsutrymme under trappa
Det finns ett förråd under trappan upp till Kyrkans övre plan. Detta förråds vägg mot foajén kan och
bör flyttas ut då utrymmet i dagsläget inte går att använda på ett bra sätt.

2.2.3. Arkadspelet
Arkadspelet används sällan och är inte tillgängligt för medlemmar i någon större utsträckning. Detta
bör ersättas med funktion som ger studentkårens medlemmar nytta. Ett förslag finns nedan, men det
kan kompletteras och kombineras med andra.
Möjlighet: Förvaringsskåp
Det finns idag många föreningar och ett fåtal kommittéer som inte har ett rum eller förråd. Dessa
erbjuds, i möjlig mån, förvaringsskåp för att kunna förvara det materiel som används till deras
verksamhet. På den plats där arkadspel står idag kan låsbara skåp ställas som kan disponeras av
kårföreningar och -kommittéer. Risk finns för inbrott i dessa skåp då placeringen är tillgänglig för alla
medlemmar och besökare.

2.2.4. Förråd bredvid trappan
Utrymmet bredvid trappan används i nuläget inte till någonting. Dess enda funktion är att kunna hissa
ned spegelboll som hänger i taket ovanför. Ett nytt förråd skulle kunna anläggas bredvid trappan för
mer förvaringsutrymme i kårhuset.

2.2.5. Förrådsfördelning
Se över användande och fördelning av förråd för att på bästa sätt passa studentkårens verksamhet och
maximera genererad medlemsnytta. Då studentkårens verksamhet konstant förändras bör detta göras
regelbundet vid ett visst intervall och inte bara som en engångslösning. Detta intervall bör bestämmas
när punkten utförs.

2.2.6. Förvaringsskåp i trapphuset vid poolen
I trapphuset finns en mängd låsbara skåp. Bör kompletteras för att utnyttja ytan bättre och det behöver
utredas vem som använder skåpen. Beroende på utredningens resultat behöver de eventuellt fördelas
om. Se över användande och fördelning av övriga förvaringsskåp för att på bästa sätt passa
studentkårens verksamhet och maximera genererad medlemsnytta. Även se över eventuellt utbyte av
skåpsmoduler för att utnyttja plats och tillfredsställa behov.
Trapphusutrymmet som idag finns på översta våningen används i dagsläget som bönerum för Chalmers
Islamska Förening. Detta är en service som bör ges av högskolan, och inte av studentkåren. Utrymmet
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kan därför användas till andra syften. Byggs en vägg till ovanför trappan kan rummet användas på
många sätt. Med tanke på fönstren som finns där skulle ett mötesrum eller kommittérum föreslås. Det
skulle också kunna användas till förvaring.

3. Kommunikation
3.1. Skapa gemensamma facebook-grupper (3a, 3b, 4a, 4b, 4c)
Många idrotter på Chalmers kan utföras i grupp, exempelvis löpning eller klättring med flera. Att skapa
gemensamma kanaler för olika sporter via facebook-grupper gör att medlemmarna kan komma i
kontakt med varandra och andra likasinnade för att hitta nya träningskompisar. Grupper kan också
användas av arrangörer att marknadsföra arrangemang mot en riktad målgrupp. Genom att ha grupper
på sociala medier kan medlemmarna själva fortsätta ta initiativ och det blir lättare för de att nå ut.

3.2. Utveckla Sports at Chalmers på studentkårens hemsida (2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c)
På studentkårens hemsida idag finns de flesta kommittéer och föreningar listade som är arrangörer
inom idrott på Chalmers. Kartläggningen inför denna plan visade att den inte är helt uppdaterad med
alla som faktiskt finns på Chalmers. Sidan skulle också kunna kompletteras med en event-kalender som
visar vilka aktiviteter som sker varje dag likt det gör på de flesta gym-bokningssidor. Denna funktion
skulle kunna användas för att kunna ta del av sportevenemang över sektionsgränserna och få ett utbud
som bättre matchar efterfrågan. I och med att idrottsverksamheten utvecklas på Chalmers skulle man
även kunna samla studentrabatter kopplade till idrott, information om hur man kan söka ekonomiska
bidrag, sammanställning av utrustning som går att låna, med mera. Möjligheterna är många och sidan
kan uppdateras över tid och bli en portal för inom idrott för alla medlemmar.

4. Organisatoriska åtgärder
4.1. Förbättra motionshallens stående bokningar (1a, 3a)
De stående bokningarna i motionshallen fördelas på ChESS-mötet (Chalmers enade sportsällskap)
mellan olika sektionskommittéer och kårföreningar som vill nyttja motionshallen på regelbunden
veckobasis. Detta gör att de populära tiderna som exempelvis vardagskvällar efter skoltid bokas upp
direkt. Har man lyckats få en bra tid vill man inte byta bort den och därför driver man inte heller en
förändring av systemet. Ett stabilt system som ändå är dynamiskt vore bra att implementera för att
skapa rotation bland tiderna. Detta skulle möjliggöra att man ibland får en sämre passande tid men
också att man kan få en optimal tid då och då. Att spara en kvällstid ouppbokad för spontana bokningar
av medlemmar vore också ett sätt att öka den allmänna medlemsnyttan i motionshallen.

4.2. Förenkla möjligheter att skapa sektioner i CIS. (2a, 3a, 4b)
Det finns många som är intresserade av idrott på Chalmers. Även om Chalmers Idrottssällskap, CIS,
idag administrerar och är en plattform för flera olika sporter finns det många studenter som skulle vara
drivande inom sporter om de bara visste hur de skulle gå tillväga. Att minska tröskeln genom tydlig
information om tillvägagångssätt, ekonomiskt startkapital och samordning av intresserade skulle
möjliggöra att flera kunde ta steget och bilda en ny sektion inom CIS och på så sätt bredda utbudet av
idrotter på Chalmers för studentkårens medlemmar.
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4.3. Undersök möjligheten att göra CIS styrelse till kårkommitté (2a, 3a, 4a)
Studentkårens kommittéer arbetar efter instruktioner med ett specifikt uppdrag som ska gynna
medlemmarna. CIS var tidigare en kommitté genom CIK men valde att bilda en förening för att kunna
få nationellt ekonomiskt stöd som en idrottsförening. Det ena behöver inte utesluta det andra. Som
kårkommitté skulle CIS komma närmare studentkårens centrala delar och få tillgång till resurser, både
ekonomiska men också organisatoriska som skulle kunna gynna verksamheten och studentkårens
medlemmar ytterligare. Hur detta skulle organiseras att kombinera en kårkommitté med
föreningsstruktur skulle behöva undersökas från olika perspektiv och infallsvinklar. För- och nackdelar
kan dyka upp som inte är uppenbara vid första anblick.

4.4. Samordna och höj kvaliteten på Chalmers Mästerskap, CM (2a, 2b, 3a, 3b 4a,
4c)
Chalmers Mästerskap, CM, är ett återkommande inslag under läsåret där olika aktörer arrangerar ett
mästerskap för alla sektioner att delta och tävla i. CM under åren har mest varit ett namn och inga
tydliga riktlinjer eller krav ställs på den som vill arrangera ett CM. Detta har lett till att det ofta är
varierande kvalité. Detta leder till olika förväntningar för varje CM, vilket gör det svårt för arrangörerna
att satsa stort och utveckla CM då osäkerhet i antal deltagare och ambitionsnivå skapas till följd av
dessa olika förväntningar. Att skapa en samordning för vilka CM som ska arrangeras under året, hur
man går tillväga för att hålla i ett CM och möjlighet till ekonomiskt stöd, skulle skapa en tydligare bild
och jämnare nivå mellan varje CM. Återkommande CM skulle därmed kunna öka i omfattning då
förväntningarna från deltagarna kommer vara mer enhetliga. På så sätt höjs kvalitén och det blir
attraktivare för medlemmarna att delta och för arrangörerna att arrangera.

4.5. Chalmers Idrottsgala (3b, 4c)
För att belysa årets framgångar i respektive CM, och andra idrottsprestationer av chalmerister under
året skulle en Idrottsgala kunna arrangeras. Denna gala skulle även fungera som informationsspridning
om vilka möjligheter det finns för idrott på Chalmers. Att uppmärksamma idrotten på detta festliga sätt
skulle antagligen också locka en del av medlemmarna som vanligtvis inte deltar i andra
festarrangemang på Chalmers.

5. Förbättra ekonomiska förutsättningar
5.1. Äskningspott för idrottsaktiviteter (1a, 2a, 2b, 3b, 4c)
Studentkåren erbjuder idag sina medlemmar att söka finansiering via teknologäskningar som ska ge
möjlighet att starta nya evenemang eller utveckla befintliga. Återkommande kostnader i form av
hallhyror eller inköp av utrustning och material faller dock som oftast inte inom riktlinjerna för
teknologäskningar. Därför skulle en egen äskningspott med specifikt ändamål att gynna idrotten på
Chalmers kunna användas istället. Denna äskningspott skulle också kunna användas för att
subventionera anmälningsavgifter eller boka gemensamma resor till olika idrottsevenemang i Sverige.

5.2. Möjlighet att boka låg taxa i Göteborg (1a, 2b)
Göteborg Stad samordnar uthyrning av en stor mängd idrottsanläggningar runt om i Göteborg. Normal
taxa kostar 528 kr per timme men om man som studentkår skulle få möjlighet att boka anläggningar
till låg taxa så är priset 107 kr per timme. Kriterierna för att bli en godkänd förening för låg taxa är inte
anpassade efter en studentkår samtidigt som politiker inom Studentforum uttryckt att det vore rimligt
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för studentkårer att använda den låga taxan då de är ideella föreningar. Att årligen påverka politikerna
i idrotts- och föreningsnämnden att besluta om kriterierna så att studentkårer skulle kvalificera sig för
låg taxa vore ett stort steg i rätt riktning för att gynna idrott på Chalmers.

5.3. Utökad studentrabatt på idrott i Göteborg (2b)
Det kan vara ett bekymmer att kombinera en studentbudget med medlemskort eller abonnemang på
idrottsanläggningar. Den kartläggning som denna plan är baserad på visar att många anläggningar idag
ger någon form av studentrabatt, men det finns utrymme att verka för större rabatter på flera håll för
att underlätta medlemmarnas ekonomiska situation. Det är dessutom vanligt att den studentrabatt som
ges kommer med flera förbehåll till studenterna, exempelvis att rabatten ges i utbyte mot att träna på
obekväma eller mindre belagda tider. För att ge så goda förutsättningar som möjligt för medlemmarna
att kunna kombinera studier med en aktiv livsstil på ett hållbart sätt bör studentkåren också verka för
studentrabatter med färre förbehåll.

5.4. Samordning av sponsring och event (2b, 3b, 4c)
Att centralt från studentkåren vara en samordnare som kan hjälpa idrottskommittéerna och idrottsföreningarna att söka sponsring inom idrott skulle vara en utökning av den hjälp som idag erbjuds bland
annat arbetsmarknadsgrupperna och mottagningskommittéer. Att ha en gemensam kontaktpunkt för
större samarbeten eller idrottsevent skulle också gynna informationsspridningen och kunna skapa en
hajp kring event som man som chalmerist är intresserad av.

5.5. Fler idrottsrelaterade varor i STORE (x)
Ett lekfullt sätt att skapa hajp för idrott på Chalmers är att fler använder träningskläder och utrustning
med Chalmersanknutet tryck. Därför borde det undersökas om studentkårens egen butik STORE kan
utöka utbudet av träningskläder och tillbehör till medlemmarna. För att utvidga konceptet ytterligare
skulle egendesignat tryck till kommittéer och evenemang kunna erbjudas. Det passar in med STOREs
motto ”Everything in STORE for you” - allt man kan tänkas behöva som student ska gå att köpa i
butiken.
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VD-rapport till FuM 2020-12-16
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp (ABChSFG)
(Roger Nordman)
Vi har haft besök av THS kanslichef John Kåberg, och jag har själv besökt THS i Stockholm. Det
har varit givande träffar, där det tydligt framgår hur välskött Chalmers Studentkårs företagsgrupp är.
Jag och Peter Alehammar har tackat av Jan-Eric Sundgren vid en coronasäkrad middag. Malin
Persson, Alexander Westerling och jag har lunchat med Petter Bergström, Styrelseordförande för
CTK för att få hans syn på bolaget, och jag själv har pratat med Richard Treffner och Lars Skanke,
nuvarande och tidigare styrelsemledmöter. Jag har inlett dialoger med vVD i teknologbolagen för att
senare gå vidare med VD för att se hur samarbetet i bolagen fungerar, och hur jag kan stötta dem i
deras arbete. Regelbundna avstämningar sker med Marcus Danielsson och Joakim Wallin, samt
Mikael Gyllenhammar och Peter Alehammar.
Bolagsstämma för koncernmodern samt alla dotterbolag har hållits 2020-11-25. Revisionen är
slutförd och alla årsredovisningar godkändes och styrelser gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019-07-01 – 2020-06-30.
Ekonomi
Alla skatter och avgifter är betalda.
Det grundliga arbete som gjorts för att effektivisera administrationen har därför visat goda resultat!
Styrelsen i EKAB/EmKAB har beslutat att aktieandelen av placeringarna får uppgå till 40%, och
moderbolaget har beslutat att ett placeringsreglemente skall tas fram, där koncernmoderns beslutar
om inriktning, krav på hållbarhet mm skall sättas.
Företagsgruppen har beslutat att andelen aktier Rådgivande gruppen som hanterar placeringar i
bolagens fonder har haft möte 3/11, vid detta möte beslöts att avyttra innehavet i Telia till förmån för
Småbolagsfond. Real nettoavkastning i EKAB/EmKAB är hittills i år 2,33%/1,83%.
Vid rådgivande gruppens möte den 9:e december beslutades att öka andelen aktier till 30% med köp
av aktiefond småbolag Europa som målsättning.
Både CTK och CHsRAB har ansökt och beviljats omställningsstöd för perioden maj-juli 2020. Dessa
stöd uppgår till ca 1,9 MSEK för ChSRAB och ca 50 kSEK för CTK.
Prognosen för P1 visar ett försämrat resultat (-5,7 MSEK) jämfört med budget (-3,3 MSEK), där
fastighetsbolagen har positiva avvikelser och ChSRAB och CHARM ekonomi har negativa.
Teknologbolagen har både positiva och negativa avvikelser.
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Givet de förändrade råden från FHM som kom 29/10 kommer verksamheten att behöva uppdatera
sina prognoser rejält inför P2. Framförallt kommer det drabba konferens och arrangemang inom
ChSRAB, men även måltider och Mat och Kalas. Promotion och Rekrytering varnar även för att det
kan komma att bli svårt att nå personal hos externa kunder. Det har även kommit råd om maximalt 8
personer i sällskap på restaurang, något ChSRAB dukade om till samma dag beskedet kom.
Corona
Då smittotalen går upp snabbt i VGR (Se Figur 1 nedan) har folkhälsomyndigheten kommit med flera
besked som alla påverkar vår verksamhet. För den som vistas i Västra Götalands län finns beslut om
lokala allmänna råd:
-

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus
och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
- Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher
och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller
senare.
- Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans
med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande
socialt umgänge.
Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte
av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika
all nära kontakt med andra.
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker,
köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:
-

-

Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid
lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet
besökare vid samma tidpunkt.
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala
utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån,
erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och
andra fysiska möten skjuts upp.

Inom staben har vi inte beslutat om hemarbete, men de som känner en oro har förtroende att arbeta
hemifrån. Inga gör det för tillfället. Teknologbolagen har beslutat om att deras medarbetare arbetar
hemifrån i största möjliga mån. Jag har påtalat för vd-paren vikten av uppföljning och coaching av
personalen. ChSRAB har införskaffat visir och munskydd som personalen kan använda om de känner
oro vid sina stationer. Även skydd i form av plexiglas har införskaffats för kassor och
utlämningsställen.
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Figur 1. Utveckling av Corona i VGR

Måndagen 9/11 kom besked om att företagen kan räkna med mer omställningsstöd, regeringen
föreslår att stödet förlängs med tre månader. Även korttidspermitteringarna ska komma att förlängas
med ytterligare sex månader efter årsskiftet.
Samtidigt som det kommer positiva besked om fas-3 testning av vaccin med möjlighet till snar
utrullning bland riskgrupper ser vi inte att situationen som är nu kommer att gå över i brådrasket och
vi arbetar med flera scenarier för hur verksamheten kan behöva ställa om för att uthålligt kunna
leverera studentnytta.
Kåren
Kåren har beslutat att genomföra en julmiddag digitalt. Denna har sålts till studenter och alumner,
och i skrivande kan vi glatt meddela att det är sålt 430 matpaket!!
Förhållande mellan Chalmers och studentkåren är ansträngt sedan Chalmers tagit ett antal beslut som
påverkar studenterna på campus i direkt oenighet med studentkåren. Efter det uppmärksammade
Halloweenkalaset som ställdes in tog Chalmers beslut om att stänga alla sektionslokaler kvällstid och
förbjuda alkohol i högskolans lokaler. I ett senare beslut har även alla entréer stängts, så att
studenterna måste ta sig in med nyckelkort.
Studentkåren har själva beslutat efter FHM’s besked den 29/10 att ställa in alla arrangemang som
sker fysiskt tillsvidare, med uppföljning i samband med FHM’s ställningstagande 19/11. Detta
påverkar Gasquen, Mat&Kalas inom ChSRAB, samt uthyrning av lokaler inom kårhuset, Härryda
och inom Chalmers Studentbostäders bestånd (Kalle Glader).
Under vårterminen kommer Chalmers fortsätta att bedriva utbildning i ett blandformat, genom att
delar av undervisningen genomförs på plats och andra delar digitalt.
Ambitionen är att öka inslagen där studenterna närvarar fysiskt vid undervisningen, i den mån det är
möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer och riskbedömning.
Kårledningen och jag var inbjudna till CING en kväll över en trevlig middag, där olika former av
framtida samverkan diskuterades.
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Tillsammans med KO och VO har möte hållits med CCC om OM och i så fall HUR en Cortege
skulle kunna hållas under 2021.

Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag (ChSRAB)
(Marcus Danielsson)
Kompletterande rapport, händelser i bolaget efter 14 oktober
Nya restriktioner och rekommendationer införda under vecka 44 och 45 från FHM och andra åtgärder
från Chalmers påverkar bolaget och livet på campus kraftigt. I skrivande stund har beläggningen på
våra öppna lunchenheter halverats från oktober månad och avbokningar för konferens & arrangemang
kommer in löpande. Vi bedömer att vi har eller kommer att tappa ca 1,3-2,5 Mkr i bekräftade bokningar
för konferens & arrangemang under november och december. Stort arbete läggs just nu på att i största
möjliga mån flytta fram bokningar istället för att avboka. Restriktionerna begränsar också möblering i
lunchrestauranger där antalet sittplatser blir klart färre. För att parera intäktsbortfallet så är
öppethållandet i våra enheter förändrade och vi har korttidspermitterat större delen av personalen likt
vårens scenario från och med måndagen den 2 november.
Vi får en hel del nya förfrågningar för större konferenser för hela 2021, något vi inte sett sedan
pandemin bröt ut i våras. Det är framförallt på Lindholmen vi ser aktivitet framöver medans på
Chalmers Conference Centre ser vi liten eller ingen aktivitet.
Vi har under perioden vunnit ytterligare en Upphandling, den avser Kungsbacka kommun och börjar
gälla från och med 1 januari 2021.
Regeringen har också förlängt korttidspermitteringar med ytterligare sex månader vilket gör att vi kan
söka stöd fram till 31 maj. Däremot gör man en förändring i ersättningsnivån från och med 1 april där
ersättningen från staten minskar och den enskilde medarbetaren får ett större löneavdrag än idag.
Omställningsstödet är förlängt med ytterligare tre månader för augusti till oktober 2020 vilket vi också
avser att söka.
Styrelsen har genomfört en workshop kring vilket som är de mest troliga scenario för kommande nio
månader för våra enheter. Ledningen tar nu fram en ny reviderad organisation som inkluderar uppstart
av Universeum under maj månad och gör åtgärder för att parera kommande intäktsbortfall. Ledningen
arbetar också med att ta fram en ny prognos för resterande del av verksamhetsåret baserat på nuvarande
förutsättningar.
Vi har genomfört revision av vårt miljöarbete och med klart godkända uppfyllda mål vilket innebär att
vi är certifierade ytterligare ett år. Målen för nästkommande år är primärt att fortskrida med arbetet
”klimat 2030” med fokus att ersätta befintligt plastmaterial inom vår verksamhet. Vår nuvarande
certifiering via Svensk Miljöbas kommer upphöra under 2021 så arbete pågår för att byta certifiering
under nästkommande verksamhetsår.
Arbetet med Universeum följer aktuell tidsplan och är för tillfället inne i en intensiv fas med
framtagning och beslut av systemhandling inför byggstart den 10 januari. Mer information om detta
kommer på mötet.
Vi har efter samtal med Älvstranden Utveckling kommit överens om hyresrabatter för perioden oktober
2020 till mars 2021.
Diskussioner med Chalmers Fastigheter angående driftsstöd för Wijkanders har också resulterat i en
lösning som är bra för bolaget.
Nedan rapporterades inför styrelsemöte den 21 oktober
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Observera att förutsättningar och händelser för perioden från 14 oktober till 9 november inte är
inkluderat i nedan rapport.
Ekonomi
Prognosen är baserat på att verksamheterna som planerade att öppna under oktober månad inte öppnar
förrän nästa höst. Omsättningen på samtliga kvarvarande öppna enheter är sänkt utifrån rådande
omständigheter idag och att vi bedömer att det håller i sig resterande del av verksamhetsåret.
Avstämningar och redovisningar av korttidspermittering har genomförts för perioden mars-maj och
har meddelats godkända. Under oktober månad kommer avstämning nummer två äga rum och kommer
i stort följa prognostiserad nivå vid godkännande.
Vi har prognostiserat med en försäljning på 83 Mkr vilket är 28 Mkr lägre än budget, prognosen är
baserat på att:
•
Justeringar av öppethållande och tider för så gott som samtliga enheter
•
Omställningsstöd om 1,9 Mkr för perioden maj-juli 2020 enligt tidigare regler för
omställningsstöd avseende mars-april. Förutsättningarna för stödperioden maj-juni är idag
inte fastställda.
•
Driftsbidrag för Wijkanders
•
Hyresrabatt för Lindholmen enligt nu liggande bud/diskussion angående reduktion av
garantihyran.
•
Universeum är inte prognostiserad på grund av att driftsättning inte är fastställd då liggande
byggplan är ytterst preliminär.
•
Prisökningar på dagens lunch på Kokboken, Express, Wijkanders, L’s Kitchen,
Kårrestaurangen och Go Fresh från och med årsskiftet 2020/2021.
Personalen
Vi har under september genomfört tidigare beslutat varsel av två tjänstemän och en kollektivanställd.
Vi har skapat och infört nya rutiner för den tidigare påtvingade arbetsrotationen och planerar att
fortsättningsvis arbeta med detta för att både minska sårbarheten i bolaget och öka kompetensen hos
medarbetarna.
Under september månad genomförde vi en anonym medarbetarundersökning med anledning av
pågående pandemi. Syftet var dels att se hur bolaget hanterat krisen men också vill vi veta hur
personalen mår och vilka åtgärder vi behöver fokusera på just nu. Undersökningen gav en bra bild om
läget och personalen mår i stort bra men det finns fortsatt en stor oro hos många kring den ekonomiska
situationen, sitt arbete och att bli smittad av Covid-19. Skyddskommittén tillsammans med
ledningsgruppen har tagit fram en åtgärdsplan som genomförs under oktober månad. Känslan jag har
är att vi är ett starkare team nu än innan pandemin och det märks tydligt vilka individer som växlar
upp.
Jag känner att det är helt rätt team för att börja bygga upp det nya normala och nu ta chansen att
förtydliga både företagskultur och de nya krav som ställs på oss alla. Vi tar nu fram en ny ”handbok”
om hur det är att jobba på Chalmers Konferens & restauranger och vad vi kräver av all personal som
jobbar här vilket är både ett förberedande jobb för kommande rekryteringar men också ett sätt att
förtydliga arbetsklimatet och kulturen.
Verksamheten i stort
Vi har under oktober månad förändrat öppethållande på så gott som samtliga enheter för att
kostnadseliminera och fokusera på var och när våra gäster efterfrågar service. Vi märker tydligt att vi
inte har rätt personal på rätt plats då kvalitet och leverans påverkats, dock med stor förståelse från våra
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gäster på främst våra dagligt öppna enheter. Stort arbete läggs just nu på att identifiera nya och
förändrade intäktsflöden och vara vaksamma för förändringar i beteende och efterfrågan hos våra
gäster och kunder på samtliga avdelningar.
STORE har fått förkortade öppettider på vardagarna och stängt på söndagar. Vi har under perioden sålt
betydligt mer svensk litteratur än tidigare år på grund av ökat studentantal på främst tekniskt basår och
vi har sett en oerhörd ökning av webförsäljning.
Inrapporteringen från lärarna på böcker är fortsatt under all kritik vilket gör vårt arbete väldigt svårt att
dels ha böcker i tid, i många fall får vi reda på vilka böcker som används i kurserna direkt från kunderna
i butiken.
Vi beslutade i början av oktober i samråd med kårledningen att stänga lördagar i Ja Pripps på grund av
för låg försäljning och efterfrågan. Ja Pripps kommer framöver ha öppet 11-22 på vardagar. Vi för
dialog med föreningar och CIRC för att kunna anordna event på lördagar vilket skulle medföra att vi
då kan ha öppet som vanligt. Ja Pripps mindre uppgradering är genomförd och Karaokerummet
kommer färdigställas och öppna inom någon veckas tid.
Flödesnivåerna i våra lunchenheter går verkligen upp och ner och vi har svårt att se en gemensam
nämnare av beläggningen. Dock är trenden att våra toppar ökar hela tiden och trenden är uppåtgående
för merparten av våra enheter.
Vi ser ett annorlunda beteende gällande arrangemang där antalet förfrågningar är klart lägre och vi
känner en osäkerhet att bekräfta bokningarna av förklarliga skäl med liggande restriktioner.
Mellan en och fem konferenssällskap per dag på våra anläggningar men i klart lägre deltagarantal och
oftast utan förtäring vilket medför till ett klart sämre TB men vi märker ett större inflöde nu på
bokningar oftast med kort varsel. Våra konkurrenter har liknande scenario med korta ledtider dock har
de mycket begränsade resurser där flertalet av dem håller stängt. Senaste veckan har även flera av våra
konkurrenter genomfört en ”andra våg” av uppsägningar och vår bedömning är att de har klart längre
uppstartssträcka än vad vi har när det vänder.
Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Lindholmen Science Park angående digitaliseringen av möten
för Lindholmen Conference Centre. Syftet med avtalet är dels att öka kompetens kring digitalisering
inom vårt bolag men också gemensamt iscensätta en studio som vi tydligt ser behovet av både från
LSP och våra kunder.
LSP kommer också vara behjälpliga med att identifiera vilka investeringar som behöver göras i
samtliga lokaler för att möjliggöra digitala inslag för våra konferenser framöver. En stor del i detta
handlar också om att bibehålla tidigare täckningsbidrag för konferens där en mycket stor del låg inom
lokal och förtäring där vi ser att teknikkostnad tar en större del av konferensens totala kostnad/intäkt
vilket gör det nödvändigt att hitta en ny debiteringsmodell för att kvarhålla nuvarande TB.
Gällande tekniken på Chalmers Conference Centre så dröjer återkopplingen från Chalmers hur de vill
gå tillväga för att möjliggöra digitala inslag för konferens.
Chalmersska huset har en hel del bokningar dock med mycket mindre deltagarantal vilket innebär att
nyckeltalen är svåra att nå. Vi ser nu över produktionsflödet och flyttar troligtvis produktionen från
Chalmersska huset till Lindholmen för att öka effektiviteten.
Vi är i ett läge när vi tar varje chans till affär och omsättning men vi märker tydligt att efterfrågan är
märkbart lägre än vi förutspådde i början av hösten. Snittnotorna är betydligt lägre och man förväntar
sig mer för pengarna.
De förväntat ökade priserna på råvaror som vår huvudleverantör Menigo meddelade i maj för
september uteblev och vi beräknar att hålla prognostiserade råvarukostnader.
Vår samarbetspartner/konkurrent på Lindholmen Aktiviteten har gått i konkurs och kommer bedriva
verksamhet månaden ut. Samtal förs just nu med konkursförvaltaren och med Älvstranden utveckling,
mer information om detta kommer på mötet.
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Marknad & försäljning
Konferens och arrangemangs försäljningen har under första kvartalet i stort följt budget men vi har nu
uppdaterat prognosen för resterande del av året då vi i dagsläget inte ser den ökade tillströmningen av
konferensbokningar vi hade budgeterat.
Detta på grund av några faktorer vi identifierat:
•
FHM rekommendationer kvarstår och ett svagt ökande smittotal skjuter återkomst för våra
konferenskunder längre in i framtiden än vad vi beräknat.
•
Den införsäljning som sker är mer tidskrävande. Detta pga. ett behov av tätare dialog med
kunderna, större behov av rådgivning kring digitala lösningar och bokningsvillkor samt
kortare ledtider inför genomförande. Det medför mindre tid för våra medarbetare att arbeta
proaktivt med försäljning.
•
Intäkterna är lägre för de enskilda bokningarna. Av förklarliga skäl är behovet just nu
uteslutande för mindre konferenser & arrangemang, men man har behov av större lokaler.
För att kunna vara konkurrenskraftiga, följa Visitas rekommendationer och ge kunden
trygghet att våga boka hos oss erbjuder vi under hösten dubbla ytan mot samma pris. Det
innebär att en viss del av våra lokaler är osäljbara på grund av storleken.
•
Lägre täckningsbidrag på de produkter vi säljer. Mat & dryck försäljningen har gått ner där
vi traditionellt har haft ett högre TB, lokalpriserna är lägre än normalt på grund av
konkurrensen och teknik har vi generellt sämre TB på än ovanstående.
Arrangemangsförsäljningen är väldigt svag i närtid. Ovan till trots ser vi glädjande att våra kunder är
mottagliga att prata om framtiden och vi har kunnat dra igång den proaktiva försäljningen till viss del,
med en önskan att kunna ytterligare växla upp den för att vara steget före våra konkurrenter.
Vi planerar kundevent i november och december, de första på ca tio till elva månader! Dessa kommer
givetvis att genomföras Covid-säkrat och med fokus på nya digitala lösningar och relationer.
Chalmers ekonomiska situation i kombination med den policy man håller kring möten på distans och
hemarbete innebär att vi fortfarande har liten rörlighet i försäljningen. Vi bedömer att det kommer att
dröja in i det nya året innan vi kan se några större inflöden från Chalmers.
Vi kommer under oktober månad lämna anbud på två upphandlingar:
Varbergs Kommun
Kungsbacka Kommun. I dagens läge är vi inte upphandlade då vi valde att avstå senaste
upphandlingen på grund av dåvarande skallkrav.
Göteborgs stad upphandlar med avtalsstart 1/6 2021 en bokningstjänst istället för som vi idag har
direktavtal med. Underlaget är väldigt oklart i sin utformning men det innebär en stor risk att vi kommer
få ett minskat inflöde av bokningar från Göteborgs stad.
De omsatte 2019 ca 2 miljoner på Lindholmen, 500Tkr på Johanneberg.
I dagens läge bedömer vi att det enbart är Svenska Möten eller en av de största affärsresebyråerna som
kan svara på denna upphandling.
Vi startar igång ett större arbete med vår hemsida, där vi anpassar den för att bättre kunna hänvisa,
informera och sälja in det vi har mest behov av. Samtidigt uppdaterar vi för att hålla oss relevanta SEO.
Hemsidan kommer därför under en period framöver ändra skepnad.
Pågående projekt
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•
•
•
•

Hantering av pandemin (Covid-19)
Kostnadseffektivisering av verksamheterna
Universeum
Omställning och förändring av utbud och verksamheter

CHALMERS TEKNOLOGKONSULTER AB
(Lucas Lazaroo)
Nuvarande orderstock ligger på 823,5h vilket motsvarar ett värde på 398 k SEK. Nedbrytningen av
orderstocken inom verksamhetsområdena ser ut på följande sätt:
VU –
595,5 h / 284 k SEK
IT –
213 h / 107 k SEK
Tek. – 15,5 h / 7 k SEK
I skrivande stund har vi två offerter som ligger ute hos kund, ett IT- respektive teknik-projekt.
Just nu har vi ca 10 leads som vi tror kommer leda till ett projekt framöver (det råder alltid en viss
osäkerhet i hur sannolikt ett lead leder till ett projekt) inom samtliga verksamhetsområden. Eftersom
vi har kommit olika långt i dessa är det svårt att uppskatta storleken i både timmar och värdet på
dessa.
Hållbarhet
CTK arbetar med hållbarhet i åtanke och strävar i dagsläget mot att bli ett mer jämställt bolag och öka
den genomsnittliga anställningstiden. En mer varierad och långvarig arbetsstyrka kommer inte endast
leda till en bättre social tillvaro, utan även en förbättrad ekonomisk hållbarhet.
Nuläge och utveckling
Av bolagets tre verksamhetsområdet, IT, verksamhetsutveckling (VU) och teknik är det endast VU
som har uppnått de ekonomiska målen. Därför ligger fokuset på att reversera trenden som infinner sig
i de två andra verksamhetsområdena.
IT-projekten tenderar att vara mer komplexa i sin natur och tar därför generellt längre tid att sälja in.
För att effektivisera försäljningen av IT-projekt utvecklar CTK en process att sälja in förstudier till ett
förmånligt pris. Insatsen ämnar tillåta bolaget att snabbare etablera ett samarbeta med våra klienter.
Utöver detta ämnar vi att rekrytera fler IT-konsulter med en entreprenöriell anda för att öka
försäljningsaktiviteten hos våra anställda. Detta ska delvis uppnås genom att nå ut till studenter som
engagerat sig i tangerande organisationer, exempelvis arbetsmarknadsutskotten.
Under hösten har intresset för bolagets tekniktjänster varit svalt, under senaste månaden har denna detta
intresse hettats upp och just nu ligger fokuset på att rekrytera fler duktiga medarbetare inom
teknikområdet.
Risk
Just nu har CTK, tillsammans med de andra teknologbolagen, valt att bedriva all verksamhet på distans
som följd av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Eftersom bolagets aktiviteter
relaterade till omsättning är i större utsträckning oberoende av fysisk kontakt bör detta inte påverkas
anmärkningsvärt. Däremot såg vi en stor påverkan på de anställdas motivation tidigare under året när
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bolaget bedrevs på distans i under en längre period. Det råder därför en viss oro att CTK kan hamna i
samma situation som innan om vi inte återgår till normala kontorsrutiner inom ett par veckor.

CHALMERS STUDENTKÅR REKRYTERING
(Jack Vahnberg)
Verksamhetsutveckling
Under första kvartalet har fokus legat på lönemodellen, säljstrategi och utvärderandet av samarbeten
mellan teknologbolagen, med fokus på samarbete med Promotion. Gällande lönemodellen landade våra
anställda att de helst ser en ren omsättningsbaserad ersättning, i kontrast med den tidigare komplexa
lönemodellen.
Säljstrategin har jobbat på två fronter, dels att engagera och kontakta gamla kunder, och dels fokusera
på företag som intresserar studenterna. Detta är ett avtramp från den gamla strategin at kontakta företag
utan egen HR-enhet, och grundar sig i diskussionerna under strategidagen. Främst det första har gett
resultat än så länge, med ett par gamla kunder som startat upp projekt igen. Det är dock för tidigt för
att säga något om den allmänna säljstrategin. Samtidigt jobbar vi med att fostra längre samarbeten med
våra kunder, för att undvika sporadiska samarbeten med en rekrytering här eller där.
Hållbarhet
I dagsläget arbetar inte bolaget i någon större utsträckning med ekologisk hållbarhet. I en enkel analys
har verksamheten inte särskilt stor klimatpåverkan. Däremot har företagen vi potentiellt arbetar med
detta, och kan därför bli en indirekt påverkar från vår sida. I dagsläget diskuteras möjligheterna för en
mer explicit säljpolicy, både gällande våra kunders ekologiska avtryck och sociala konsekvenser.
När det gäller social hållbarhet har lönemodellen varit en het diskussion under många år. Som det såg
ut tidigare var det både en omständligt att få lön, samtidigt som att utbetalningen kunde variera sig
markant mellan olika lönegrupper. I dagsläget har bolaget beslutat om en ny lönemodell som
förhoppningsvis både gynnar personlig vinst och personalutveckling.
Gällande den ekonomiska hållbarheten i verksamheten har vi länge arbetat både med rekryteringar och
bemanningar, som ett sätt att sprida ut intäkterna jämnare. Att därutöver fokusera på längre samarbeten
är ett annat sätt att hålla verksamheten hållbar.
Risker
En av de större riskerna framöver är intäktstabiliteten relaterat till rekrytering och längre samarbeten.
Rekrytering, till skillnad från bemanning, har mer koncentrerad intäkt. I den klassiska
betalningsmodellen betalar kunden först när kandidaten är levererad och anställd. Detta har tidigare
lösts genom att nya kunder betalar en startavgift och en presentationsavgift, och sedan en mindre avgift
vid anställning. För att underlätta långsiktiga samarbeten har vi valt att endast ta ut avgifterna vid första
projektet, och sedan återgå till den klassiska modellen. Risken är här att flera projekt startas upp med
gamla kunder, som sedan inte realiseras.
Det självklara sättet att motverka denna risk är att ha ett realistiskt förhållningssätt till nya projekt. Att
evaluera projektet i termer av lösbarhet är viktigt vid ingången, för att säkerställa att vi faktiskt kan
levera. En annan möjlighet är att återevaluera prisupplägget ifall vi märker att detta börjar bli ett
bekymmer.

9

CHALMERS STUDENTKÅRS ARBETSMARKNADSDAGAR
EKONOMI AB
(Lucas Glimfjord)
Nuläge och utveckling
Vi har i dagsläget 44 anmälda företag (2020-11-09). Den inledande anmälan (IAn) har nu stängt. För
våran del innebär detta ingen större skillnad då vi kommer fortsätta ringa runt och kontakta nya
företag under i princip hela hösten.
Efter IAn öppnar vi Fullständig anmälan (FAn) vilket kommer ske onsdag, 2020-11-11. FAn är då vi
faktiskt tar in de uppgifter vi behöver från företagen för att kunna utföra mässan. Detta innebär att de
väljer vilka produkter de ska ha, deras faktureringsuppgifter och uppgifter som behövs för katalogen.
PG-gruppen (halvårs engagemang för CHARM) har även rekryterats under de senaste veckorna. I år
blir det bara 3st. Detta eftersom omställningen av CHARM gör det svårt att veta vilka kompetenser
som behövs eller överhuvudtaget vart vi kommer behöva hjälp. Vi hoppas kunna täcka upp de behov
som uppstår med hjälp av företrädare när vi närmar oss mässan och har bättre koll på vilka behov
som finns.
Risker
En risk vi har framöver är hur vi hanterar marknadsföring och lockar studenterna om vi inte kan göra
alla de fysiska alternativen som vi vill göra. Om restriktionerna som FHM gav ut i slutet av oktober
fortfarande gäller i januari kommer det tvinga oss att omorganisera och ställa in de delarna av mässan
som blir fysiska, Lounger för studenter, Banketten, event i kårhuset under mässan och preCHARM.
Om allt det fysiska ställs in innebär det att vi inte kommer kunna utnyttja ChSRABs tjänster i den
mån vi planerar att göra just nu om vi kan det överhuvudtaget. Ställs allt det in får vi istället lägga
större fokus på marknadsföring i våra digitala kanaler och se till att studenterna besöker mässan ändå.
Hållbarhet
Under föregående år hade CHARM PGs som jobbade med hållbarhet under mässan där man
diskuterade och tog ställning till saker som engångsartiklar på mässan, papperskorgar och återvinning
samt begränsningar och rekommendationer på vilka sorters merchandise företagen fick lov att dela ut
till studenterna under mässan.
I år har vi lagt mindre fokus på detta då vi i inte har samma fotavtryck på miljön som ett vanligt år.
Med det sagt är förhoppningen att delar av de digitala koncepten vi utvecklar i år kan användas
framtida år och att årets nytänk tillsammans med en fysisk mässa kommande år gör CHARM mer
hållbart för framtiden.

CHALMERS STUDENTKÅR PROMOTION AB
(Amanda Markgren)
Verksamheten i stort
Lanseringsplan
Under oktober månad har fokuset inom bolaget legat mycket på att få ut de digitala koncepten mot
företagen. Redan nu har många företag uttryckt intresse för våra koncept vilket känns i organisationen
och skapar engagemang.
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Ett projektgrupp med Art Directors har under oktober arbetat med en lanseringsplan för Promotion
goes Digital. I planen ingick ett virtuellt företagsbesök hos oss på CSP, dels för att skapa
marknadsföringsmaterial för oss att sprida mot studenter, men också för att visa företag hur ett virtuellt
företagsbesök kan se ut. Hela projektet har varit mycket utvecklande för personalen i form av planering
och genomförande, men också att öva nya färdigheter vad gäller filmredigering. Vi har i och med
projektet även testat på vårt nya samarbete med CFFC vilket känns bra att ha gjort innan det är skarpt
läge ute hos ett företag.
Som en del av lanseringen så har vi också skickat ut nyhetsnotis till alla våra företagskontakter som
varit i kontakt med Promotion sen tidigare. Men även byggt väldigt mycket på vår egen employer
branding genom att göra ett pilotprojekt med vårt egna företag. Detta videokoncept är skapat för att
samlas under varumärket PromotionTV. Vilket är vår egen kanal för företagsevent som sker virtuellt
som nås via vår hemsida för att generera mer varumärkeskännedom hos studenter såväl som företag.
(https://www.chspromotion.com/promotiontv)
Genomförda fysiska events
Under v.42 hölls de två första fysiska eventen sedan mars, en workshop och en lunchföreläsning.
Uppslutningen under dessa event var väldigt låg, vilket är oroväckande. Det är svårt att säga vad den
låga uppslutningen berodde på, men stor risk är den minskade närvaron på campus i och med digitala
föreläsningar innan och efter lunch. Eventen genomfördes också i läsvecka 7 vilket kan ha påverkat
närvaron. Inför en lunchföreläsning som var planerad i november har kommunikation med företaget
hållts för att diskutera risker vi ser, och extra marknadsföringsåtgärder planerades. Företaget erbjöds
streamad föreläsning för ökad närvaro. Föreläsningen sköts dock upp till följd av de nya restriktionerna
från Folkhälsomyndigheten.
After School tillsammans med Kårbolagen
Under oktober hölls ett gemensamt event tillsammans med de andra teknologbolagen för att öka
kännedomen om företagen på campus. Eventet innehöll korta presentationer om företagen, ett
avslappnat quiz samt bra diskussioner kring företagen i stort och VD-tjänsterna. Efter utvärdering av
evenemanget tillsammans med de andra VD-paren är liknande tillställningar något vi vill göra i
framtiden.
Traineedagen 2.0
Under styrelsemötet 2020-09-22, samt under en kort workshop 2020-09-27 diskuterades möjliga
koncept inför en Traineedag 2.0. Detta för att fånga företag som valt att inte vara med på Traineedagen
2020. Många bra tankar kom upp, där stort fokus var på fysiska komplement till en digital mässa. Ett
team har lagt upp en plan för koncept och kontakt med företag som inte tidigare kontaktats eller som
valt att tacka nej av olika anledningar. Efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har
valet gjorts att planera för Traineedagen 2.0 digitalt, med digitala speed-dates. I kontakten med företag
kommer fortsatt hela produktutbudet vara i åtanken, men med ökat fokus på möjligheten till flertalet
bokade intervjuer i ett speed-datingevent.
Själva genomförandet kommer vara mer sporadiska event under varumärket traineedagen istället för
en specifik vecka. Detta då det öppnar upp för mer företags möjlighet till medverkan.
Kalenderevent
Julkalendern och Påskäggsjakten är igång med sina sälj projekt. Det vi ser här är en möjlighet att ta in
andra typer av företag än de som direkt anställer studenter. Vi fokuserar istället på företag som kan ge
studentnytta med produkter och rabatter såväl som intressanta föredrag.
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Nyckeltal Verksamheten i stort:
Följare sociala medier
Plattform

Antal följare 2020-06-18

Antal följare 2020-11-03

Mål antal följare 202105-31

Instagram

526

850

1000

Facebook

4319

4 349

5000

LinkedIn

339

391

700

Företag och sektioner

ANTAL FÖRETAG VS. SEKTION
A

AE

D

E

F

H

I

IT

V; 6

A; 6

TD; 10

K

KfKb

M

Sjö

TD

V

AE; 5
D; 13

Sjö; 6
M; 8

E; 13
KfKb; 8

K; 8

F; 10
H; 7

IT; 13

I; 10

Hållbarhet
I dagsläget jobbar verksamheten efter samma hållbarhets satsningar som påbörjats tidigare; minimerat
leverantörer som inte är miljödiplomerade – framförallt har leveransen av mat till våra externa event
limiterats till att enbart ChSRAB får leverera. Detta är både utav aspekten att vi ska hålla ekologisk
hållbarhet men bidrar också till att hela koncernen kan dra nytta av våra event på ett mer hållbart sätt.
En annan stor satsning för just hållbarhet är våra nya digitala koncept. De skapar inte enbart
möjligheten att fortfarande hålla event under alla olika omständigheter men även en säkrad framtid
med möjligheten att få företag med kontor utanför Göteborg (och Sverige) att alltid kunna visa upp sig
mot Chalmerister. Att välja bort transporter från och till olika städer kan, och i vissa fall behöver, bli
det nya normala så vill vi såklart skapa koncept som håller i längden. Därför har vårt fokus varit att
skapa dessa koncept.
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Ekonomi
Omsättning
I och med fokuset på den digitala utvecklingen har mycket tid investerats i den satsningen. Detta syns
i resultatet för oktober månad. Tyvärr blev resultatet än mindre än förväntat då vi dessutom blev
tvungna att ställa in/skjuta upp planerade event i och med nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
Detta medför att vi kommer fokusera på ännu mer sälj de kommande veckorna. De nya restriktionerna
har gjort det ännu tydligare för oss att det kommer att ta tid att gå tillbaka till fysiska event. Vi kommer
därför att fokusera på digitala sälj framöver, det är där vi tror att vi kommer hitta bäst resultat – både
ekonomiskt men också för studenterna. Att vi därför gjort den satsning som vi gjort under oktober
känns helt rätt. Det är en risk däremot och alla resultat är inte synliga, därför är utvärdering av
koncepten otroligt viktiga.

Samarbeten och större Avtal
preCHARM
Säljen för preCHARM har påbörjats och vi har i veckan som gått skickar ut det första avtalet för detta.
Tanken är att vi kommer lösa hybrid-avtal då företagen fortfarande är väldigt intresserade att ha fysiska
event men visar förståelse för att det kan vara andra faktorer som sätter stopp för det. Men genom dessa
hybrid-avtal säkrar vi fortfarande ett event med företagen oavsett vilka förutsättningar som är i slutet
av januari.
CFFC
Under oktober har vi även tecknat ett samarbetsavtal med Chalmers Film och Fotokommitté. Tanken
är att de ska hjälpa oss med filmning för vissa av våra digitala koncept som vi samlar under namnet
PromotionTV.

Vår personal
Strategidag 3/10
För att involvera personalen i aktiviteter rörande motivation och engagemang inom företaget hölls en
strategidag med temat “Hur skapar och upprätthåller vi engagemang och driv inom CSP?, på grupp och individnivå”. Dagen innehöll givande diskussioner kring ämnet, och resulterade i ett antal action
points för att ta diskussionerna vidare. Åtgärdspunkterna berörde bland annat skapande av en idébank,
hur vi kan utvecklas i våra roller genom progressionsplaner och målsättningar, att genomföra en
workshop gällande internkommunikation och feedback, planera alumnikväll för att ta tillvara på
kompetens och erfarenheter därifrån, samt skapa forum för möjlighet att reflektera efter genomförda
projekt.
Nyrekrytering
Under september och oktober har en mycket lyckad rekryteringsprocess genomförts, sett till antalet
anställda och energin som finns i företaget. Antalet anställda har ökat från 9 till 16 personer, exlusive
VD-paret. Mycket tid har lagts på onboarding och stöttning av de nya medarbetarna i uppstarten av
deras arbete. Upplevelsen är att de nya medarbetarna snabbt kommer in i den existerande gruppen och
i sina roller.
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Teamstruktur
Nyanställningar har möjliggjort en tydligare teamstruktur, där det i nuläget finns fyra olika
projektbaserade team. Dessa har ansvar för de större projekten: Traineedagen, preCHARM, en
eventvecka under våren, Adventskalendern samt Traineedagen 2.0. Förväntningen på den nya
teamstrukturen är en samhörighet inom teamet och ett ökat fokus på resultat och utveckling av de olika
projekten.
Digitalt arbete
Efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 29/10 har Kårbolagen gemensamt valt att allt
arbete ska ske på distans tillsvidare. Detta skapar nya utmaningar gällande styrning och att upprätthålla
motivation hos de anställda. Digitala “jobbstugor” samt gemensamma lunchpauser planeras, för att
hålla kvar känslan av gemenskap och att stöd finns att få i arbetet. Förhoppningen är att kunna återgå
till att arbeta från kontoret den 19/11.

EMILS KÅRHUS AB
(Joakim Wallin)
Kvantifierbara och mätbara miljömål
Förvaltningen har nu fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på kvantifierbara och
mätbara mål avseende vatten-, el-, värme-, och kylförbrukning.
Ett förslag på dessa som bör gälla för både EKAB och EmKAB presenteras nedan:
Bakgrund
Ägarens direktiv innebär att bolaget i möjligaste mån ska verka för att bolagets
miljöavtryck minimeras i samband med dess verksamhet.
EKAB ska upprätthålla miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. Första verifierade
Miljödiplomeringen erhölls 2018 och har bibehållits sedan dess. Miljödiplomering enligt Svensk
Miljöbas är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och bygger på
grundläggande delar i miljöledningssystemet ISO 1401. Ett miljödiplom visar att verksamheten har
infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt sätt med ständiga miljöförbättringar i
verksamheten.
Förslag
Inför varje nytt verksamhetsår upprättas miljöplaner som visar på åtgärder och mål för att spara el,
värme, kyla, vatten och avfall. Beslut om dessa tas i samband med verksamhetsårets budget och följs
upp enligt följande exempel:
Målområde

Elförbrukning

2021/22

2022/23

Kostnad åtgärd

besparing

50 tkr

-5%

Utfall
avkastning på åtgärd
10%
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Värmeförbrukning

25 tkr

-3%

6%

Vattenförbrukning

0 tkr

-5%

-

Avfall

15 tkr

-5%

5%

Kyla

3 tkr

-2%

3%

SUMMA

93 tk

-4%

6%

Pågående projekt
Belysningsprojekt
Tidigare har jag informerat att det pågår ett arbete med att ta ett helhetsgrepp avseende belysning och
styrning av belysning i hela kårhuset i stället för punktvisa insatser som gjorts tills idag. Inventering
av belysning i hela huset är nu slutförd och det handlar om ca 600 armaturer. Kvarstår att prissätta
detta och begära in offert/budgetpris.
Bastu
Vi är överens med kåren om att de inkommer med förslag på hur de vill att bastun skall se ut och
vilka materialval som skall gälla innan vi går vidare med att begära in offert/budgetpris.
Övrigt
Anpassning för rörelsehindrade
En arbetsgrupp i ChS fullmäktige undersöker vad som krävs för att möjliggöra tillträde till
dansgolvet i Gasquekällaren för rörelsehindrade i rullstol samt tillgång till toalett för
rörelsehindrade i samma lokal.
Arbetsgruppens mål är att identifiera möjligheten och därefter kostnadsberäkna detta för
återapportering till FuM.

EMILIAS KÅRHUS AB
(Joakim Wallin)
Uthyrningsläget i Härryda
Kårservice som hanterar bokningar har känslan av att fler bokningar görs än
tidigare under pandemin. Uthyrningsläget per den 27 oktober följer nedan:
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Pågående projekt
Inga projekt eller underhållsarbeten pågår just nu.
Övrigt
Synliggöra lediga stugor
Frågan att synliggöra lediga stugor på kårens hemsida har återigen dryftats i Förvaltningsrådet och
inom kåren och det finns en stor osäkerhet i att synliggöra detta öppet. RSS-flöden och utveckling av
bokningssystemet som dryftats tidigare är ännu heller inte igång.
Solceller
Boverket införde ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att det inte går att söka stödet
från och med 7 juli 2020. VI har ansökt om stöd som förväntas uppgå 100 000 kr av en total kostnad
om 500 000 kr. Anläggningen skall vara driftsatt senast den 30 juni 2021 men enligt Länsstyrelsen
finns möjlighet till förlängning. Handläggning av ärendet pågår och vi har ännu inte fått något beslut.
Ännu finns inget styrelsebeslut avseende solcellerna och det finns heller ingen finansieringslösning.
Vision andra udden
Visionen är en ägarfråga och studenterna har fått i uppdrag att ta upp frågan i
FuM.
Anpassning för rörelsehindrade
En arbetsgrupp i ChS fullmäktige undersöker vad som krävs för att göra
badmöjligheten för rörelsehindrade i rullstol tillgänglig.
Arbetsgruppens mål är att identifiera möjligheten och därefter kostnadsberäkna detta för
återapportering till FuM.
Vi har meddelat att vi är behjälpliga.
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Stiftelsen Chalmers studentbostäder
(Joakim Wallin)
EKONOMISK- OCH PERSONALADMINISTRATIV FÖRVALTNING
Skatter och avgifter
Bolagets skatter och avgifter är till fullo betalda.

ALLMÄNT
Påkallande av hyresförhandling 2020
Årets hyresförhandling resulterade i en nollökning av hyrorna!
Årets lönerörelse
2020 är ett avtalsår då drygt 480 kollektivavtal kommer att omförhandlas i Sverige, vilka omfattar
närmare 3 miljoner anställda.
15 oktober förhandlar Fastigo om villkoren i kollektivavtalen för medlemsföretagen. Fastigo
träffar sina motparter för att diskutera villkor i F, I, K och S-avtalet samt övriga LO-avtal. För vår
del är I- och F-avtalen relevanta.
Fastigo är klara med avtalen tidigast en bit in i november så vi avvaktar med
lönerevideringar tills dess att avtalen är träffade.
Arbete med ny affärsplan och nya strategiska mål
Arbetsgruppen består av Leif, Peter, Amanda, Miriam, Christoffer, Roger (kårens representant) och
Joakim. Ett första möte har skett där vi gått igenom ledningens kommentarer och förslag.
Arbetsgruppen formulerade förslag till revideringar av de gamla målen samt förslag till nya mål. Det
kvarstår dock att formulera målsättningar relaterade till miljömässig hållbarhet och främst
energiförbrukning. Gruppen är också enig om att målsättningar inom området kommunikation bör ses
över och vill se över hur bolaget arbetar inom området kommunikation med avseende på dagens unga
och deras förväntningar på vårt kommunikationsarbete. Målsättningen att ha ett förslag klart till
styrelsemötet i december kvarstår.
Coronavirusets påverkan på verksamheten
Coronavirusets frammarsch har påverkat även vår verksamhet även om vi inte kan se att det ger någon
ekonomisk påverkan på bolaget. Den höga sjukfrånvaro vi upplevde i våras har minskat. På vår
hemsida finns information om hur vi ser på försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19 och
denna uppdateras vid behov och vid förändringar i rekommendationer från myndigheterna. Vi följer
myndigheternas rekommendationer och implementerar detta i vår verksamhet.
Värsta scenario – vakansrisker på grund av Corona
Ett värsta scenario har helt uteblivit och vi har ingen ekonomisk påverkan på verksamheten
på grund av några extraordinära vakanser.
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Vi följer aktivt vår interna uthyrningsprocess och skulle vi se en ökad vakansrisk agerar för att
undvika ekonomisk skada.

FÖRVALTNING OCH DRIFT
Förvaltningsorganisation översyn
Förvaltarna har nu sina förvaltningsområden och personal tilldelade i enlighet med den modell
som presenterats tidigare.
Kundsamordnaren och våra två Förvaltningsadministratörer utgör vår Kundmottagning och jobbar
redan idag som ett team, vi kompletterar med studentmedarbetare vid behov.
Inför att korttidsbostäderna vid Holtermanska är ombyggda och klara för inflyttning hösten 2021
behöver vi planera verksamheten för att klara ren korttidsuthyrning. Det finns därför ett behov av att
stärka upp organisationen med en fastighetstekniker och en kundmottagare då objektet kommer att
hanteras som ren hotellverksamhet. Systemstöd för detta utreds eftersom Fast 2 inte är funktionellt
som hotellbokningssystem.

Digitaliseringsarbete
Fast2
Vi har från och med 1 september gått över till 100% felanmälanhantering i Fast2 och även ärenden
hanteras i Fast2. Flödet med arbetsorder mot externa entreprenörer hanteras i Fast2 från vår beställning
av arbete till fakturering från entreprenör. Detta ger oss en bättre överblick och vi riskerar inte längre
att beställningar ramlar mellan stolarna.
Faktureringsmodul i Fast2 planeras in under kvartal 1, 2021 och förenklar fakturering gentemot
våra kunder. Vi ser även över vårt fakturasystem Ascendo för att få ytterligare automation i
fakturaflödet.
Övergång till ny version av Fast2 är beslutad och arbetet påbörjas snarast och förväntas bli klar under
kvartal 1, 2021.
Miljömässig hållbarhet
Gibraltar Guesthouse och Kv Uddjaur har båda certifierats med Miljöbyggnad Silver. Nu fortsätter
arbetet med att verifiering detta för att bibehålla Miljöbyggnadsstämpeln. Verifieringsarbetet är
påbörjat avseende Gibraltar Guesthouse och Uddjaur påbörjas under hösten.
Den miljömässiga hållbarhetsaspekten tas upp i vårt strategiska arbete och är också viktig
för många av våra hyresgäster och vi märker att vi behöver bli mer aktiva med vårt miljöarbete
och visa detta på ett mer transparent sätt bland annat via vår hemsida.
Övrigt
Ytterligare ett digitalt och nyckelfritt system kommer att testas under 2021 för att ge oss en ytterligare
valmöjlighet inom digitalisering av låsmiljöer. Detta skall ge kunden möjlighet att använda sin
smartphone som nyckel in till bostaden.
18

Göteborg 2020-12-09

Roger Nordman
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Inledning
Ändamål

1:1

Oberoende

1:3

Chalmers Studentkår (kåren) är en ideell sammanslutning av
studerande vid Chalmers tekniska högskola (högskolan) med
ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har
sammanhang med dessa. Kårens organisation vilar på en
demokratisk grund. Kåren har sitt säte i Göteborg.
Kåren är partipolitiskt obunden samt religiöst neutral.
– Chalmers Studentkårs stadgar 1:1 och 1:3

Verksamheten inom Chalmers Studentkår bygger på ideellt arbete av medlemmarna och det är
drivkraften hos medlemmarna som bidrar till en stabil och stark organisation som ständigt strävar
mot utveckling. Under 2019/2020 var runt 600 medlemmar med och bidrog till studentkårens
verksamhet på central nivå, namnen på dessa återfinns i Bilaga 2. De övriga aktiva som är med och
hjälper till att bygga upp studentkåren gör det på lokal nivå, inom re spektive teknologsektion. Totalt
sett så engagerar ungefär hälften av alla medlemmar sig någon gång under sin Chalmerstid1.

Chalmers Studentkårs organisation
Chalmers Studentkår är uppdelad i central och lokal verksamhet. Den centrala delen innefattar
verksamhet som riktar sig till alla medlemmar, medan lokal verksamhet riktar sig till studenterna vid
ett specifikt utbildningsprogram och sker i den tillhörande teknologsektionens regi . Nedan följer en
beskrivning av relevanta begrepp.
Fullmäktige är studentkårens högst beslutande organ och består av 35 ledamöter som är invalda
genom ett demokratiskt val en gång om året. Fullmäktige tillsätter även nämnder fö r att granska och
utföra olika delar av kårens verksamhet under året.
Kårstyrelsen är studentkårens högst verkställande organ och utgörs av fem kårledningsledamöter:
kårordförande och vice kårordförande i presidieenheten samt ordförande i utbildningsenheten,
sociala enheten och arbetsmarknadsenheten. Kårstyrelsen svarar inför fullmäktige genom att bereda
frågor samt tar löpande beslut kring kårens organisation.
Kårledningen

utgörs

av

kårstyrelsen,

husansvarig,

IT-ansvarig

samt

vice

ordförande

i

utbildningsenheten, sociala enheten och arbetsmarknadsenheten. Kårledningen består av totalt tio
heltidsarvoderade studenter, som leder studentkårens dagliga och beredande arbete.
Kårkommittéer är tillsatta av kårstyrelsen och har ett tilldelat uppdrag enligt studentkårens
reglemente. En sammanfattning av varje kommittés verksamhetsberättelse presenteras i Bilaga 1.

1

Enligt medlemsmätningen VT20

2 av 33

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020-10-30
Kårstyrelsen

Kårföreningar är intresseföreningar som startats av en eller flera kårmedlemmar och har rätt att
använda studentkårens namn.
Företagsgruppen

ägs

av

Chalmers

Studentkår

och

ska

gynna studenterna ekonomiskt,

servicemässigt och erfarenhetsmässigt. Företagsgruppen består av åtta bolag, ett moderbolag samt
sju dotterbolag, som verkar inom områdena restaurang, konferens, handel, fastighetsförvaltning,
rekrytering, marknadsföring samt konsultverksamhet.
Inspektorerna finns som en oberoende part för hjälp och stöttning. Deras uppdrag är att ägna
uppmärksamhet åt och stödja kårens verksamhet. Under verksamhetsåret har Dan Paulin varit
inspektor och Anna Yström varit proinspektor under hösten och Malin Blomqvist valdes till ny
proinspektor under våren och tillsvidare. Kåren vill tacka Anna för sitt engagemang och lycka till i
framtiden.
Studentkårens stab, under arbetsledning av studentkårens direktör finns för att stödja
kårledningen och bidra med kontinuitet inom områdena kårservice, ekonomi, ledning och
kommunikation.
Teknologsektionerna står för studentkårens lokala verksamhet. De 16 teknologsektionerna är
fristående organisationer med en egen styrelse, kommittéer, utskott samt föreningar, men som
tecknar ett verksamhetsavtal och har ett nära samarbete med studentkåren. Teknologsektionerna
arbetar på liknande sätt som den centrala verksamheten och inom samma verksamhetsområden.
Centrala utskott finns för att stärka kopplingen mellan den centrala och de lokala delarna av
studentkåren och sammankallas av enskilda ledamöter i kårledning .
För att visualisera Chalmers Studentkårs organisation följer nedan en bild över organisationen.
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Året i fullmäktige
Under

verksamhetsåret

2019/2020

har

åtta

ordinarie

fullmäktigesammanträden

och

två

fullmäktigekickoffer arrangerats. Under verksamhetsåret behandlades 31 propositioner, 16 motioner
och 4 interpellationer.
Väsentliga händelser:
-

Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera slås ihop till Chalmersspexet.

-

Framtagande och uppdatering av kårens åsikter om miljö och klimat.

-

Framtagande och uppdatering av kårens åsikter om stress och psykisk ohälsa.

-

En utredning av röstningssystemet i FuM-valet genomförs och presenteras.

-

Förslag på förändring av röstningssystemet i FuM-valet genom en stadgaförändring bifalles
under första läsningen.

-

Den äskningsbara summan för teknologprojekt utökas.

-

Maria Knutson-Wedel och Torbjörn Lundh väljs till hedersledamöter i Chalmers Studentkår

-

Två prioriterade områden avslutas; Stärka kårens verkställande organisation och Stärka
kopplingen mellan teknologens chalmerstid och framtida arbetsliv.

-

Malin Blomqvist väljs till ny proinspektor för kåren. Dan Paulin ges fortsatt förtroende som
inspektor.

-

En rapport om IT-ansvarig i kårledningen presenteras och den tillfälliga posten avvecklas
20/21.

-

Den preliminära arvoderingsplanen för nästkommande verksamhetsår fastställs där arvode
för ordförande i valberedningen införs.

-

En strategi för ekologisk hållbarhet inom kåren antas.

-

Studentkårens toaletter blir könsneutrala.

-

Fullmäktiges nämnder får uppdaterade arbetsordningar.

-

Kommittéerna Ljud- och Bildgruppen samt Svea Skivgarde får egna fonder.

-

Fullmäktigemötena under våren hålls delvis över Zoom till följd av Coronaviruspandemin.

-

Kårens krispaket för att stötta sektioner och kårföreningar ekonomiskt godkänns.

Nedan följer en kort beskrivning av respektive fullmäktigesammanträde. För mer detaljer se
protokollen på studentkårens hemsida.

Fullmäktigesammanträde 1
Under verksamhetsårets första fullmäktigesammanträde fastställdes årets verksamhetsplan och
budget. Vidare behandlades en motion om Chalmersspexets framtid, i motionen så ändrades
reglementet så att det nu enbart finns ett Chalmersspex och inte två som innan. Arbetsgruppen för
att uppdatera kårens åsikter kring miljö och klimat fyllnadsvaldes samt så föredrogs den slutgiltiga
rapporten angående onlineröstningssystemet till fullmäktige valet.
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Fullmäktigesammanträde 2
På det andra fullmäktigesammanträdande för året påbörjades invalet till valnämnden, dock valdes
enbart sekreterare in. Kårledningen 18/19 rapporterade om sitt arbete under sommaren och
arbetsgruppen för uppdatering av kårens åsikter kring miljö och klimat presenterade sin rapport.
Båda propositionerna som togs upp fick bifall, en uppdatering av stadgan för att åtgärda mindre
brister samt en revidering av bolagsordningen för aktiebolaget Chalmers Studentkårs företagsgrupp,
ABChSAB. Det valdes in en arbetsgrupp för att se över fullmäktigevalet. Det bifölls även två
motioner, en för utökad pott för teknologäskningar samt en uppdatering av klimatåsikter som var ett
direkt resultat av arbetsgruppens arbete.

Fullmäktigesammanträde 3
Under verksamhetsårets tredje fullmäktigesammanträdande valdes det in två nya hedersmedle mmar.
Maria Knutson-Wedel, tidigare vicerektor för grundutbildning samt proinspektor för kåren och
Torbjörn Lundh, tidigare inspektor för kåren. Rapporten om arbetet inom det prioriterade området
för att stärka kårens verkställande organisation föredrogs och området avslutades. Årets första
interpellation kring språkcafé diskuterades under ett öppet forum. Det bildades en arbetsgrupp för
chalmersmössans bärande efter att en motion om detta bifallits.

Fullmäktigesammanträde 4
Det fjärde fullmäktigesammanträdet i ordningen hölls på Lindholmen. Under sammanträdet så
beviljades ansvarsfrihet för kårstyrelsen, kårens verkställande direktör samt övriga organ och valda
funktionärer för verksamhetsåret 2018/2019 efter att verksamhetsberättelse n och årsredovisningen
blivit godkända. Kårstyrelsen föredrog sin rapport och proposition om ITA i kårledningen, och skulle
återkomma till FuM5. Dan Paulin fick förlängt förtroende som inspektor och Malin Blomqvist v aldes
som ny proinspektor. Cortègens granskningsnämnd valdes in och resterande poster i valnämnden
valdes in.

Fullmäktigesammanträde 5
För verksamhetsårets femte fullmäktigesammanträde var mötet åter igen i kårrestaurangen i
kårhuset på Johanneberg och sammanträdet öppnades som vanligt med att FuM-elden tändes.
Arbetsgruppen för att se över fullmäktigevalet presenterade sin rapport, i samband med detta
presenterades en motion för att fortsätta arbetet med att utreda ett nytt valsystem, för att göra det
valdes en ny arbetsgrupp in. Likt föregående sammanträde föredrog kårstyrelsen en proposition om
ITA i kårledningen, denna bifölls vilket innebar att det inte kommer finnas en ITA i kårledningen
20/21. Kårstyrelsen föredrog ytterligare tre propositioner, strategi för ekologisk hållbarhet, åsikter för
förebyggande av stress och psykisk ohälsa, och uppdatering av arbetsordningar för fullmäktiges
nämnder. De två förstnämnda bifölls medan den sista återremitterades.
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Fullmäktigesammanträde 6
När datumet för verksamhetsårets sjätte och kalenderårets andra fullmäktigesammanträde var
kommet så samlades alla ledamöter och övriga kallade åter igen på Lindholmen. Under
sammanträdet diskuterades en interpellation om rekrytering för valberedningen, detta resulterade i
en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda rekryteringsmöjligheter för valberedningen. Efter
återremitteringen på föregående sammanträde föredrog kårstyrelsen en ny proposition om
uppdatering av arbetsordningar för fullmäktiges nämnder vilket bifölls. En motion om könsneutrala
toaletter föredrogs och bifölls samt föredrogs en motion om förslag på ytterligare klimatåsikter som
även den bifölls.

Fullmäktigesammanträde 7
Åter tillbaka i kårrestaurangen, fast med möjlighet att deltaga digitalt via Zoom, hölls
verksamhetsårets sjunde fullmäktigemöte. Sammanträdet diskuterade tillvägagångssättet för invalet
av kårledningen 20/21 under en fri diskussion. Det diskuterades även hur det fysiska FuM-valet bör
hållas under coronatider. Kårstyrelsen föredrog en rad propositioner som alla bifölls, dessa var:
revidering av beslut om inköp av bil, aktieägartillskott för nya nycke lkortsläsare, fastställande av
Chalmers Studentkårs vision och uppdragsdokument, fastställande av indikatorvärden och
uppdatering av kårledningens arbetsbeskrivningar. Efter detta ajournerades sammanträdet i tre
dagar, efter ajourneringen valdes kårledningen 2020/2021 in.

Fullmäktigesammanträde 8
Likt det sjunde sammanträdet så hölls verksamhetsårets åttonde och sista sammanträde i
kårrestaurangen med möjlighet att deltaga via Zoom. Det presenterades ett antal rapporter från
kårstyrelsen och andra organ kring löpande verksamhet och avrapportering av verksa mhet under
året. En preliminär verksamhetsplan och budget beslutades av sammanträdet. En proposition om
kårens krispaket bifölls och även en revidering av IT-strategin bifölls. Två fonder startades, en för
LoB och en för Svea Skivgarde för att möjliggöra en centralisering av deras ekonomi. En motion om
en tillgänglig kår resulterade i att en arbetsgrupp startades som skall arbeta med frågan.
Arbetsgruppen som utrett ett nytt valsystem fördrog sin motion om förändring i stadgan, som efter
mycket diskussion bifölls. En arbetsgrupp för en beachvolleybollplan startades. Vinnarna av PS priset
presenterades av vice talman. Verksamhetsåret 2019/2020 sista fullmäktigesammanträde avslutades
klockan 01:38 och FuM-elden släcktes.
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Chalmers Studentkårs ekonomi under
2019/2020
Chalmers Studentkår är en ideell organisation utan vinstintresse som strävar efter en långsiktigt
hållbar ekonomi. Målet är att den nöjeslivsverksamhet som bedrivs ska vara självfinansierande samt
att medlemsavgiften kommer till nytta för medlemmarna genom bland annat utbildningspåverkan,
arbetsmarknadsfrågor, medlemsservice och kårhus.
Studentkårens ekonomiska struktur är uppdelad i två delar varav en centraliserad del som sköts av
ekonomiavdelningen i staben för fullmäktige, nämnder, kårledningen och tolv av kommittéerna samt
en decentraliserad som består av resterande sju kommittéer, som under årets gång även de blivit
centraliserade, som själva ansvarar för att sköta sin ekonomi och redovisning. Under året har
betydande organisatoriska och strukturella förändringar skett. Dessa har exempelvis varit
centralisering av de 7 återstående kommittéernas ekonomi. I och med centraliseringen har även nya
fonder för kommittéerna skapats. Även förenkling och strukturering av ekon omirutiner samt en
uppdatering av rutindokumentation som också tillgängliggjorts på kårens hemsida har genomförts
under året. Riktlinjerna för Teknologäskningar har uppdaterats och administrationen förenklats.
Riktlinjer har fastställts för kårens handlånekassa. Kåren har också bytt bank och slutligen även tagit
fram ett krispaket för att undvika ekonomiska kriser i och med coronapandemin.
Omsättning
Under verksamhetsåret 2019/2020 omsatte studentkåren ca 13 miljoner kronor. Årets resultat innan
fondavsättningar för studentkåren och alla kommittéerna landade på drygt -1,5 miljoner kronor.
Kvarstående belopp efter fondavsättningar blev -611 000 kronor, vilket regleras med tidigare års
balanserade vinster. Den centrala ekonomin gick bättre än budgeterat men det totala resultatet dras
ner av de tidigare decentraliserade kommitterande som tillsammans gjorde en förlust på -1,7
miljoner som täckts av deras fonder. Den enskilt största kostnaden var inställd Cortège på grund av
coronaviruspandemin.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften under året var likt tidigare år 240 kronor per termin, vilket b estår av en
terminsavgift om 200 kronor som tillfaller studentkåren samt en sektionsavgift om 40 kronor som
tillfaller den teknologsektion som medlemmen tillhör. Av den del som tillfaller studentkåren går 6
kronor till medlemskapet i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), 10 kronor till medlemskapet i
Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) samt 35 kronor (17,5%) som tillfaller Byggnadsfonden.
Avsättningen till Byggnadsfonden ska vara minst 5% av influtna terminsavgifter, och enligt beslut
från fullmäktige avsattes istället 17,5% för att bygga upp fonden efter de stora uttag som gjorts i
samband med renovering och tillbyggnad av studentkårens fastighet i Härryda.
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Teknologäskningar
Av de influtna terminsavgifterna om 200 kr per medlem ska minst 5% gå till en äs kningsbar pott för
medlemmarna. Denna pott höjdes av fullmäktige från 200 000 kr till 300 000 kr att dela ut under året.
Under 2019/2020 uppdaterades riktlinjerna för äskningarna samtidigt som information om hur man
ansöker tillgängliggjordes på kårens hemsida. Det märks att medvetenheten har ökat de senaste åren.
Under 2019/2020 beviljades äskningar för totalt 221 000 kr varav 47 500 kr redan har betalats ut efter
genomförande och inlämnad redovisning. Många evenemang var planerade till våren 2020 men har
tvingats ställa in eller flyttats fram till ett senare datum på grund av corona viruspandemin. Totalt har
26 st äskningar kommit in till kårstyrelsen vilket är en ökning med 40% jämfört med föregående å r.
Av dessa 26 st beviljades 19 st ansökningar. De vanligaste anledningarna till avslag är att äskningarna
inte är i linje med riktlinjerna eller att det är återkommande evenemang som redan beviljats tidigare
år.
För mer detaljerad information om studentkårens ekonomi hänvisas till Chalmers Studentkårs
årsredovisning.
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Verksamhetsstyrning
Grunden för allt arbete inom studentkåren är visionen att alla medlemmar ska trivas och utvecklas
under hela sin chalmerstid. För att levandegöra visionen och säkerställa att allt arbete strävar mot att
uppnå den har studentkåren valt att åta sig elva uppdrag gentemot medlemmarna. Allt kårens
utvecklande och löpande arbete sker inom ramen för uppdragen och beskrivs i bland anna t kårens
verksamhetsplan, handlingsplaner (se bild), kårledningens arbetsbeskrivning samt kommittéernas
instruktioner och verksamhetsplaner.

Studentkårens arbete har tre huvudsakliga verksamhetsområden, utbildningspåverkan, sociala frågor
och arbetsmarknadsfrågor. Utöver dessa finns ett fjärde fokusområde, medlemsservice, inom vilket
företagsgruppen främst bidrar med att skapa studentnytta . Verksamhetsområdena utgår från
uppdragen och återspeglas i hur kåren är organiserad, på såväl lokal som central nivå.
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Årets verksamhet
Nedan följer en beskrivning av årets verksamhet uppdelat i löpande och utvecklande verksamhet.

Löpande verksamhet
Den verksamhet som beskrivs nedan är de större satsningar, projekt och frågor som verksamheten
har arbetat med löpande under året. Arbetet beskrivs utifrån studentkårens respektive uppdrag.

1. Alla teknologer skall kunna tillgodogöra sig en
utbildning av hög kvalitet
Tracks
Under verksamhetsåret har Chalmers fortsatt arbetat med initiat ivet Tracks, som är en av
ägarstiftelsens satsningar för att höja kvalitén på Chalmers utbildningar. Studentkåren är involverade
både i ledningsgrupp och i styrgrupp för projektet. Parallellt med kursarbetet har arbetet med att
renovera betonghallen till en inspirerande och flexibel lärandemiljö fortskri dit. 90 studenter har tagit
del av Tracks under året från 15 grundprogram och 22 mastersprogram.
Resultat från UKÄs lärosätesgranskning
Under 2019 blev Chalmers kvalitetssäkringsarbete granskat av Universitetskanslersämbetet, s tatens
tillsynsmyndighet för universitet och högskolor. Under våren 2020 stod det klart att Chalmers fick
resultatet godkänt med förbehållet att det systematiska arbete med att beakta jämställdhet i
utbildningarnas innehåll och utformning inte är tillfreds ställande. Det innebär att Chalmers kommer
behöver åtgärda bristerna inom två år. Studentkåren har varit en del av arbetet med granskningen,
och uppmärksammat UKÄ på flera av de styrkor och svagheter som resultatet omnämner.
Vicerektorsmottagning
Den första oktober 2019 tillträdde en ny vicerektor för utbildning och livslångt lärande – Anna
Karlsson-Bengtsson. För att hon skulle känna sig varmt välkomnad av kåren arrangerades en
mottagning. Under denna dag besöktes bland annat Svea Skivgarde, Chalmers Seglarsällskap och
mottagningsfinalen arrangerad av Mottagningskommittén. Denna mottagning har varit mycket viktig
för studentkårens och Chalmers samarbete och överhörning under året.
Fler utbildningsplatser
På grund av Coronaviruspandemin beslutade Chalmers att ta fram sommarkurser. Man har även ökat
platserna

på Tekniskt basår med 300 platser. Dessa platser kommer att vara digitala

utbildningsplatser med platsgaranti till samtliga högskoleingenjörsutbildningar, sjöutbildningarna
samt civilingenjörsutbildningarna Automation och mekatronik, Elektrote knik, Informationsteknik,
Datateknik och Medicinteknik. Flera andra befintliga utbildningsprogram har också fått ökat antal
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platser. Kåren har varit delaktiga i beredningsarbetet och påtalat vikten av att hantera de
konsekvenser ett ökat antal studenter får, bland annat gällande studieplatser på campus.
Arbete med Ekonomi i Balans
Den 17 december 2019 fattade styrelsen för Chalmers Teknisk a Högskola AB beslutet att ge rektor i
uppdrag att arbeta fram konkreta åtgärder och att genomföra dem för att reducera Chalmers
ekonomiska underskott. Uppgiften var högt upp på agendan för Chalmers ledningsgrupp under
framförallt början av 2020. Det formulerades uppdrag till prefekter, vicerektorer, prorektor och chef
för

verksamhetsstöd

att

inom

deras

verksamhetsområden

inkomma

med

förslag

på

kostnadsminskningar av resultatförbättrande karaktär senast 31 mars 2020.
Upplägget för beredningsgruppen efter att åtgärdsförslagen var inlämnade var att under april månad
analysera åtgärdsplanerna, under maj månad prioritera

åtgärdsplanerna för att slutligen

kommunicera beslutade åtgärder i juni månad.
Det viktiga som kåren åstadkom i detta var att vara med som representanter i själva
beredningsgruppen. Kårens deltagande i beredningsgruppen skedde

av kårordförandes där

kårstyrelsen användes som bollplank. En viktig aspekt i arbetet med ekonomi i balans är att
kvaliteten på utbildningen inte ska komma att försämras. Studentperspektivet i be redningsgruppen
har syftat till att bevaka att kostnadsminskningarna inte slår oproportionerligt mot doktorander och
grundutbildningen.
Kontentan av beredningsgruppens arbete är att fyra arbetspaket har tagits fram och 180
Chalmersanställda har varslats om uppsägning. Dessa fyra arbetspaket är följande: 1. Behovsanalys
och organisationsöversyn av verksamhetsstödet 2. Utbildning, forskning och nyttiggörande 3.
Lokalfrågor 4. Chalmersövergripande resultatförbättrande åtgärder. Kåren kommer fortsatt att
engagera

sig

övergripande

genom

kårordförandes

vidare

engagemang,

representation

i

beredningsgruppen och representation i styrgruppen för arbetspaket 1, samt genom kårledningens
deltagande i riktade arbetsgrupper inom arbetspaket 1.
Digital undervisning
I mars bröt Coronaviruspandemin ut, vilket ledde till att Chalmers tog beslut om att tentaveckan i
läsperiod 3 skulle genomföras på distans. Under hela läsperiod fyra arbetade Chalmers och
studentkåren intensivt med att göra en omställning till distansundervisning. Se mer under Uppdrag
2.
Min väg till examen
Portalen MEX har tagits fram under året av Chalmers IT-avdelning. Där kan studenter se och följa
upp de delmål som ska uppnås i deras väg mot examen, såsom MTS, MHU, avklarade kurser,
högskolepoäng inom huvudämne etc. Kåren har kommit med studentperspektiv och varit en
interaktiv del av framtagande och utformningen. Portalen ersätter tjänsten som tidigare fanns på
studentportalen.
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EUN
EUN står för European Universities Network. Chalmers, tillsammans med sex andra europeiska
universitet skickade under året in en ansökan till EU-kommissionen om att starta ett nytt samarbete,
ENHANCE, för att främja utbyte. Ett mål var bland annat att 50 % av studenterna vid de medverkande
universiteten ska ha en internationell erfarenhet under sin studietid. Samarbetet skulle även
innebära några arbetspaket såsom entreprenörskap och innovation. De andra medver kande
universiteten är NTNU, RWTH Aachen, TU Berlin, Valencia universitet, Universitet i W arszawa och
Politecnico di Milano. Ansökan godkändes under juli 2020 vilket gör att de medverkande högskolorna
får de ekonomiska medel de ansökt om för att genomföra detta samarbete. Kåren har varit
medverkande under hela processen och har bland annat åkt på två konferenser för att framföra vikten
av studentinflytande samt vad studenter önskar få ut av samarbetet . Kåren har även stöttat Chalmers
i framtagandet av det till Chalmers tilldelade arbetspaketet om entreprenörskap i utbildningen.

2. Alla teknologer skall ha möjlighet att påverka sin
utbildning och studiesituation
Rutiner kring tentamen
Skanning av tentamen på Lindholmen avslutades och implementeringen blev klar. De studenter som
kåren varit i kontakt med har alla varit positiva till förändringen. Skanning av tentamen på
Johanneberg fick däremot läggas ned på grund av resursbrist. Några pilottester skedde men ingen
implementering. Kåren framförde att projektet är värt att ta upp igen i framtiden när
förutsättningarna är bättre.
Som ett sidospår i skanning av tentamen på Johanneberg kom digital tentamen men det fick inget
genomslag pga högskolans finansiella kris och Coronaviruspandemin. Däremot ledde det till att flera
examinationsmoment behövde göras om, vilket har påskyndat en viss typ av digitalisering. Så vissa
följder av pandemin har varit positiva och är värda att följa upp för mer digital examination i
framtiden.
Under året har även Canvas helt implementerats och projektet avslutades. Kåren har medverkat
under hela processen, från första mötet för några år sedan till avslutet under våren. Studentkåren har
även under processen kommit med feedback och förslag på förbättringar, som projektets ledning
tagit till sig av.
Inga tentamina på lördagar
Under årets upplaga av studentbarometern framkom det ett stort behov av återhämtning mellan en
tentamensperiod och nästkommande läsperiod. Ett av de vanligaste förslagen var a tt inte skriva
tentamina på sista lördagen i tentamensperioden. Detta är en fråga som tagits upp i flera instanser på
Chalmers. Det har varit ett bra gehör och ska framöver undersökas hur detta kan genomföras rent
logistiskt.
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Omställning till distansstudier
Till följd av Coronaviruspandemin beslutade Chalmers att tentamensveckan i läsperiod 3 skulle
utföras på distans. Därefter rekommenderade regeringen att all undervisning vid universitet och
högskolor i Sverige skulle ske på distans från 18 mars . Studentrepresentanter ur kårledningen har
kontinuerligt varit involverade i diskussioner och beslut som påverkat studenter. För att kunna samla
in studenters åsikter på distans har ett formulär funnits öppet under hela läsperiod 4 där varje
student kunnat inkomma med åsikter kontinuerligt. På initiativ av studentkår en gjorde också
Chalmers ett extra enkätutskick efter tentamen i läsperiod 3 och omtentorna i läsperiod 4. Utifrån
alla inkomna åsikter har studentkåren kunnat driva ett fokuserat påverkansarbete trots
omständigheterna.
Studentrösten blir Student Voice
Studentröstens syfte är att medlemmarna får komma med idéer och åsikter som samlas in av
sektionsstyrelserna. För att göra den mer inkluderande blev Studentrösten till Student Voice. Under
året arrangerades Student Voice i samarbete med sektionsstyrelserna och sektionsutskott/nämnder
två gånger, en gång under hösten och en gång under våren. Vid dessa tillfällen stod styrelserna för
det praktiska medan material och samordning tillhandah ölls av kårledningen. Inom ramarna för
eventet samlade kårledningen in information om bland annat avstånd mellan campus och bostad
men också om omtentaperioder.
På grund av pandemin gjordes även Student Voice under vårterminen om till ett digitalt event för
första gången.
Studentrepresentation
Under året var 62 av 64 centrala studentrepresentanter tillsatta inom Anställningskommittén eller
som utbildningsområdesrepresentant och institutionsrådsrepresentant . Studentkåren upplevs hålla
en hög nivå på studentrepresentationen och har möjlighet att delta i alla beredande och beslutande
organ inom högskolans verksamhet.
Revidering av examinationsdokument
Kåren har likt högskolans olika instanser inkommit med synpunkter i den årliga revideringen av
dokumentet Föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination. Kåren fick igenom en
del ändringar såsom förtydliganden kring digital examination. Det var även förslag vi inte fick
igenom, såsom tydligare reglering kring duggor och anonyma inlämningar och duggor. Denna
revidering kommer inte längre ske årligen men efter dialog med högskolan ska kåren få fortsatt
inkomma med ändringsförslag.
Därutöver

påbörjades

en

revidering

av

riktlinjerna

för

examinationsarbete

högskoleingenjörsutbildningarna på initiativ av kåren då de var utdaterade.
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Campusutveckling på Lindholmen
Under våren skrevs en handlingsplan för kårens arbete på Lindholmen och under året har vi
diskuterat vad ett kårhus på Lindholmen skulle innebära med olika intressenter.
I källaren i hus Jupiter kommer ett kök samt studie - och sittningslokal att byggas. Den ursprungliga
planen var att byggstart skulle ske under hösten 2019 men på grund av komplikationer så kom
byggandet inte igång förrän i maj. Trots detta pekar det på att byggslut inte påverkas mer än någon
vecka. Om allt går enligt plan är sittningslokalen färdig till mottagningsstart och köket färdigt en
vecka in i mottagningen.
Under året fick även IT-sektionen en ny sektionslokal på Lindholmen.
Ny kuratorsfunktion och bokningsställe
Under året flyttades kuratorsfunktionen till studievägledarna, som nästan alla har någon form av
samtals- eller terapiutbildning. Tidigare har det upplevts vara ett problem att studenter bett om hjälp
men blivit nekade på grund av att det inte varit studierelaterat. De har därför fått en bredare tolkning
på vad som anses vara studierelaterat eftersom man anser att det påverkar studierna om man mår
dåligt eller är orolig. För att man lättare ska kunna boka samtalsstöd har en pilot genomförts där man
kunnat boka tid till ett fåtal studievägledare via TimeEdit. Men man kan även kontakta
studievägledarna direkt för att boka tid. Man kan i dagsläget boka tid hos 4 studievägledare via
TimeEdit och 10 studievägledare via direkt kontakt. I detta arbete har kåren varit delaktiga genom
hela processen i olika forum.
Chalmers har även bytt studenthälsovård och använder sig från och med våren 2020 av Feelgood.
Kring detta arbete har kåren varit med och satt förväntningar och krav och det har varit ett mycket
positivt utfall.
Representant i verksamhetsstödet
Under året har det upprättats regelbundna avstämningsmöten mellan kåren och Chalmers
verksamhetsstöd.

Dessutom

bjuds

kåren

in

till

verksamhetsstödets

ledningsgruppsmöten

regelbundet för att bidra med studentperspektivet. Syftet är att kåren ska kunna lyfta agendapunkter
som är av intresse för studenterna och att verksamhetsstödets ledningsgrupp ska kunna lyfta
områden där de önskar studentperspektiv.
Nya programansvariga
Vid årsskiftet 2019/2020 bytte många grundprogram programansvarig. I några fall tillsattes inte
någon ny programansvarig så den gamla omförordnades ett halvår i väntan på att hitta en ny. Det har
tidigare inneburit mycket arbete men detta påverkade inte kårens arbete nämnvärt även om detta var
en extra stor omgång. Det som framåt behöver arbetas med är att stötta och uppmuntra högskolans
till att göra programansvarig till ett attraktivt och meriterande uppdrag samt se till att samtl iga
program har regelbundna och välfungerande programråd.
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3. Alla teknologer skall känna sig trygga under sin
chalmerstid
Chalmers mot sexism avslutas
Chalmers mot sexism arbetade utifrån visionen om ett Chalmers fritt från våld och trakasserier, och
projektet avslutades under våren. Under året slutfördes de tre projektlever anserna; en plats där både
anställda och studenter kan rapportera om man känner sig utsatt för kränkande beteende eller
trakasserier, en förtydligad och förbättrad utredningsprocess och ett obligatoriskt moment i
utbildningen om våldsprevention.
Under

hösten

genomfördes

fyra

pilotutbildningar

inom våldsprevention,

en

inom varje

utbildningsområde. Utbildningarna hölls av organisationen MÄN. Framöver ska det tas fram och
implementeras ett koncept som passar alla grundprogram. Målet är att alla studenter på Chalmers
ska ha gått utbildningen någon gång under årskurs ett.
Trygg på Chalmers heter sidan där både anställda och studenter kan rapportera oönskat beteende.
Läs mer om hur det fungerar att rapportera på www.chalmers.se/trygg.
Code of conduct, Chalmersandan
Chalmersandan heter den, Code of Conduct, eller som det heter på svenska, uppförandekod som
under våren arbetades fram gemensamt mellan kåren och Chalmers. Tanken med Chalmersandan är
att den ska gälla för alla som verkar i Chalmerssfären, medarbetare och studenter. Chalmersandan är
skriven på ett positivt och uppmuntrande sätt, det vill säga hur vi alla bör uppföra oss, och definierar
det som finns att känna stolthet kring. Beslut kring att anta Chalmersandan skedde i juni 2020. Det
kommer bli vidare arbete med att skapa en kommunikation kring den nyantagna Chalmersandan och
skapa en visuell illustration i form av ett dokument som tex kan hängas upp på väggen i korridorer
och föreläsningssalar.
Brandskyddsutbildning
Från och med höstterminen kommer alla nya studenter på Chalmers genomgå en kort, teoretisk
brandskyddsutbildning som ges på både svenska och engelska. Denna har tagits fram bland annat
eftersom det i studentbarometern framkommit att många studenter inte har tillräcklig kunskap om
utrymning och brandskydd. Utbildningen kommer genomföras i Canvas och programansvariga har
fått i uppdrag att lägga in utbildningen som ett moment i en av de första kurserna alternativt bok a in
30 minuter då studenterna ska genomföra den.
Bättre rutiner för vilrum för studenter
Det finns lag på att det ska finnas rum för stillhet och vila på alla arbetsplatser, och detta gäller även
studenter. Under flera år har det inte funnits något fungerande system för dessa vilrum, men från och
med augusti 2020 finns det fyra vilrum i bruk med ett transparent system för deras användning.
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GENIE
Det intressanta att lyfta fram under detta verksamhetsår är den utlysning kring öppna förslag på
aktiviteter att genomföra för att stärka jämställdheten på Chalmers som har skett . Utlysningen ledde
till att över 70 förslag på aktiviteter som kan förbättra jämställdheten på Chalmers lämnades in. Av
dessa godkändes 30 förslag på en totalsumma över 23 Mkr. Av de godkända förslagen riktade sig åtta
direkt till utbildningen, motsvarande en utdelad summa på nästan 7 Mkr.
Basutbildning i suicidprevention
Under hösten hölls det en första basutbildning i suicidprevention i samarbete med högskolan.
Utbildaren var suicidprevention i väst. Inbjudan gick ut till kårkommittéer och sektionsstyrelser och
tanken är att en liknande utbildning ska hållas en gång per termin i framtiden. Målet är att alla på
Chalmers ska veta vad det finns för tecken på att en person är suicidnära och hur man kan agera om
en sådan situation uppstår.
Könsneutrala toaletter
På fullmäktigemöte 6 beslutades det att toaletterna i kårens lokaler skulle göras könsneutrala. Därför
har skyltningen bytts ut i de lokaler som kåren råder över och det har gjorts tydligt bakom vilken dörr
man finner urinoar för att de som inte vill gå dit ska veta om det. Det lades även till en åsikt i
åsiktprogrammet om att könsneutrala toaletter ska finnas lättillgängligt på alla delar av våra campus.
Även likabehandlingspolicyn uppdaterades med att tillgång till könsneutrala toaletter alltid ska
eftersträvas vid arrangemang.
Tillgänglighet i kårens lokaler
Under fullmäktigemöte 8 lades en motion om att tillgänglighetsanpassa kårens lokaler. Det
beslutades att entrédörrar och handikapptoaletter i så stor utsträckning det är möjligt ska följa
Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet. Kårstyrelsen ålades att tillse detta och
återrapportera till fullmäktigemöte 3 20/21. Det tillsattes även en arbetsgrupp för att undersöka hur
Gasquen och CS-bastun skulle kunna tillgänglighetsanpassas.

4. Alla medlemmar skall vara väl förberedda inför
arbetslivet
E-village
E-village är ett initiativ som handlar om att skapa ett entreprenörskapsmecka vid Chalmers Vasa.
Tanken är att forskare, studenter, bolag och samhälle ska ha en plats att mötas för att samverka,
skapa idéer och utbyta kunskap. Chalmers ligger i internationell framkant inom e ntreprenörskap och
har ett etablerat ekosystem. Tanken är att allt ska finnas på ett och samma ställe för att tillsammans
bli starkare. Studentkåren har varit med och påverkat för att området ska bli attraktivt och
välkomnande för studenter och för att få med ett studentperspektiv.
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Entreprenörskapsstrategi
Under året tog Chalmers fram en strategi för entreprenöriellt lärande inom Chalmers utbildning på
grund- och avancerad nivå. Syftet är att ge alla studenter i grundutbildningen möjligheter till att
utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vid framtagande hade studentkåren möjlighet att ge
feedback och komma med inspel.
Nya samarbeten med näringsliv och teknologbolag
Under året har ett stort fokus funnits på att koppla ihop teknologbolagen tätare med Chalmers
partnerskap för att kunna erbjuda en bredare portfolio mot de företagen man redan har ett samarbete
med. Detta har gjorts genom att bjuda in VD för teknologbolagen till möten med A O och ansvarig för
näringslivssamverkan på kvartalsmöten för att få en ökad förståelse och överhörning. Detta ledde i
slutet av året till att IKEA under sommaren ville använda Chalmers Studentkår Rekrytering (CSR) för
att rekrytera fem nya tjänster (för referens så har CSR ungefär 7-9 tjänster i rekryteringsuppdrag per
år).
Lunchföreläsning om entreprenörskap
Den 1 april var det planerat att en lunchföreläsning skulle hållas av Josef Fallesen som handlade om
investeringar inom teknik. Han är grundare av Businesspodden och arbetar nu som investerare inom
teknikbranschen. Han skulle ha pratat om entreprenörskap, hur man pitchar sin idé på bästa sätt och
hur man får investerare intresserade av din idé. Hela lunchföreläsningen var ett samarbete mellan
Studentkåren,

Chalmers

Entreprenourial

Society

och

Chalmers

Ventures

för

att

skapa

synergieffekter. Det var planerat att arrangeras på Veras Gräsmatta och då även kunna berätta för
studenter om E-village. Tyvärr tvingades vi ställa in eventet på grund av Coronaviruspandemin.
CHARM
Den 4-5 februari arrangerades Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar för 45e året i ra d med 159
utställare med företag som var intresserade av studenter från alla Chalmers utbildningsprogram.
Projektet var väldigt lyckat och uppskattat både hos utställare och studenter.
Stöd till arbetsmarknadsgrupper och ny avtalsutbildning
Under läsperiod fyra har det varit extra viktigt att samordna frågor kopplat till pandemin. Det har
uppstått extra frågor om huruvida man kan planera sin mässa utan att veta om hur framtiden med en
fysisk mässa kommer bli. Många arbetsmarknadsgrupper har behövt ställa in sin verksamhet likt
andra kommittéer på Chalmers men en del arbetsmarknadsgrupper känner en press att tjäna pengar
till sektionen. Men det har också uppkommit många nytänkande idéer kring vad man skulle kunna
göra. Vi har tillsammans med ARG bjudit in personer från olika delar av näringslivet för att kunna
diskutera hur de ser på situationen.
Kåren har även utvecklat en extra digital avtalsutbildning för att arbetsmarknadsgrupperna ska
känna sig mer bekväma med att skriva avtal och kunna anpassa dessa till situationen.
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5. Alla medlemmar skall ha tillgång till bostad under sin
chalmerstid
Bostadsprojekt Holtermanska
Under året gick processen med ungefär 450 studentbostäder på Holtermanska vidare i en snabbare
takt till viss del tack vare ett ökat politiskt intresse för studentbostadsbyggande i Göteborg.
Planhandlingar är ute på samråd och den 9:e september 2020 är deadline för nuvarande fas. Därefter
väntar en fas av granskning följt av ytterligare samråd. Antagande kring planen sker i
byggnadsnämnd och i kommunfullmäktige under sista kvartalet 2021. Uppskattat är att vi är framme
i senare delen av 2022 eller 2023 innan byggandet kan påbörjas. Därav är planen att färdiga hus kan
stå klart till höstterminen 2025.
Bostadsprojekt Gibraltar Guesthouse
Under slutet på sommaren stod Gibraltar Guesthouse färdigt för invigning och inflyttning. Gibraltar
Guesthouse är byggt på temporärt bygglov, och rymmer 100 studentboenden. Av dessa 100
studentboenden är 85 reserverade för internationella avgiftsskyldiga studenter och 15 för
gästforskare. Gibraltar Guesthouse ligger på Gibraltarvallen, mittemot Chalmers b ibliotek.
Krafttag i GBG7000+
Göteborgs Förenade Studentkårer, GFS,

beslutade att anställa en konsult som projektledare för

GBG7000+ för att få fart på projektet från januari och framåt. Samarbetet mellan projektledaren och
Chalmers studentkår har varit gott och arbetet har kommit framåt. Detta är resultatet av regelbundna
möten och avstämningar, ungefär 1 gång i månaden. Stora planer blev dock svåra att realisera på
grund av att många event som var planerade för att skapa uppmärksamhet och opinion i
studentbostadsfrågan aldrig kunde bli av när coronaviruspandemin drabbade Sverige.
Stadens speciella resurser för studentbostäder
Ett antal ytterligare bostadsprojekt drivs för närvarande i Chalmers Studentbostäders regi. Bla nd
annat pågår det projektering för fortsatt utveckling av Emilsborg och Mossen och andra
kringliggande områden. I flertalet av dessa projekt är de långa handläggningstiderna för till exempe l
detaljplaner hos kommunen ett stort hinder. Studentkåren har därför arbetat tillsammans med
Chalmers och Chalmers Studentbostäder för att få kommunen att prioritera snabb byggnation av fler
bra studentbostäder högre än vad de gör i dagsläget.
Projektet Bo hos Alumn
Under mottagningen finns det många som inte har någonst ans att bo. En del studenter tar till
lösningar så som att ta in på hotell, vandrarhem eller husvagn, vissa väljer att pendla långa sträckor
och vissa väljer bort mottagningen. Mottagningen är viktig för din resterande tid på Chalmers och
därför ville vi skapa en annan möjlighet. Tanken med projektet var att man skulle kunna använda
alumninätverket då det gissningsvis finns många alumner i Göteborgstrakten som skulle kunna tänk a
sig att låna/hyra ut ett rum, soffa eller till och med lägenhet för att en ny s tudent skulle få möjlighet
att vara med på sin mottagning. Detta projekt har blivit pausat på grund av Coronaviruspandemin.
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Emilsbro
Under året gick processen med ungefär 50 studentbostäder på Emilsborg vidare i en snabbare takt till
viss del tack vare ett ökat politiskt intresse för studentbostadsbyggande i Göteborg. Byggandet har
varit i full gång under vårterminen 2020 och inflytt är redan i månadsskiftet januari/februari 2021.

6. Alla medlemmar skall ha tillgång till relevant service
Subventionering av enkelbiljetter, Västtrafik
I början av hösten 2019 kom beskedet från Västtrafik att alla linjespecifika biljetter tas bort. Detta
inkluderade Chalmers-kortet som kunde användas av studenter och anställda på Chalmers för att
resa miljövänligt och kollektivt mellan campus Johanneberg och Campus Lindholmen v ia 16-bussen
eller 55:an. Efter många försök från både högskolan och kåren att påverka Västtrafik att behålla
kortet utan gehör så var det ett faktum och priset för att resa mellan båda campusen steg tiofalt i
februari. För att underlätta ekonomiskt för studenterna innan en långsiktig lösning kunde vara på
plats kunde alla som köpte en enkelbiljett på Västtrafik få den subventionerad genom att skicka in
kvittot till kårservice. Arbetet fortsatte för att ta fram en hållbar lösning för transporter mellan
campus.
Samordning av accesser
Under läsperiod 2 2019 identifierades ett omfattande problem med sektionslokale rnas accesser. Det
visade sig att i en omstrukturering i högskolans persondatabaser orsakade att hela klasser med
studenter inte fick den sektionsaccessen de betalar för genom kåravgiften. Ihop med högskolans IT avdelning gjordes en överskådlig undersökning av hur registreringen av studenter fungerar i samråd
med kåren. Flera problemområden identifierades efter 3 samordningsmöten så som ti llfälliga
personnummer, manuella hanteringar som bör automatiseras och effektivisering av registreringen av
nya studenter. Förbättringsförslag formulerades och började förberedas när pandemin nå dde Sverige
och högskolans IT-avdelning var låsta i projekt för att anpassa utbildningen efter de nya
utmaningarna. De problem som identifierades har formulerats i kårens handlingsplan för IT
utveckling och förutspås kunna hanteras ihop med Chalmers IT sent på höstterminen 2020.
Funktionärsregister
Sedan verksamhetsåret 11/12 har ett projekt pågått inom kårledningen för att införa ett
funktionärsregister över kårens aktiva med syftet att förenkla VO:s och HA:s administrativa
uppgifter. I år har funktionärsregistret implementerats till fullo i kårens organisation och används
aktivt av alla administratörer, de som nominerar till organ och ordföranden som har nytta av
systemet. Totalt 3 arbeten beställdes av Montania AB under verksamhetsåret för att utföra de sista
justeringarna som behövdes för att implementera systemet. När den sista anpassningen var levererad
och godkänd togs instruktioner fram och alla som skulle börja jobba med funktionärsregistret fick
information skickad till sig om de nya rutinerna. Vid skrivande t av denna text används
funktionärsregistret aktivt i kårens administration och har möjliggjort en minskad arbetsbelast ning i
organisationen.
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Åsikter om utbyte och CIM
Organisationen kring utbyte och kontakten mellan studenter och Chalmers International Mobility,
CIM, har diskuterats med chefer på student- och utbildningsavdelningen, tillsammans med studenter
från industriell ekonomi. Studenters åsikter i form av feedback och önskemål rörande CIM och
ansökningsprocessen för utbytesstudier har framförts. Det mottogs väl och systemet och de brister
som uppdagats inom kommunikation ska ses över. Exakt när det blir är svårt att säga då det är
beroende av ett EU-projekt som rör rutiner kring utbyten mellan europeiska universitet .

7. Alla medlemmar skall ha möjlighet till personlig
utveckling utöver studierna
Of Course
Det var i år det tredje året som Of Course arrangerade och det är tydligt att Of Course har börjat
bygga upp ett varumärke på Chalmers. Under de tta år var temat sport och hälsa. Linnea Claesson var
inspirationsföreläsare under lunchen och det var väldigt många som kom och det var mycket
uppskattat. Under eftermiddagen var en mässa där flertalet av våra sport kommittéer och Chalmers
Sports & Technology fanns med som utställare. Parallellt höll Fysiken föreläsningar och bland annat
hur man bör äta som tränande student och hur stress påverkas av träning. På kvällen hölls ett
inspirationsmingel där alumner fick komma och hålla tal om sin egen personliga utveckling.
Nya kårföreningar
Under året har ett antal ansökningar om att bilda nya kårföreningar inkommit. Bland annat kan
Effektiv Altruism Chalmers, Chalmers Capital Management och Chalmers Women Assciation numera
kalla sig kårföreningar. Alla kårföreningar finns förtecknade i regle mentet och de flesta har mer
information antingen på kårens hemsida eller på facebook.
Ledarskapsutbilning
I slutet på januari hölls en ledarskapsutbildning av Mikael Gyllenhammar för alla styrelse- kommittéoch föreningsordföranden på kåren – både centralt och lokalt. Denna utbildning var uppskattad av de
som gick på den.
Lunchföreläsning med Jay Johnson
Under hösten hölls en öppen lunchföreläsning av Jay Johnson från USA som handlade om ledarskap.
Den handlade bland annat om vikten av mental övning inför kommande situationer och om hur svårt
det kan vara med kommunikation.
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8. Alla medlemmar skall känna sig hemma och kunna
umgås med sina vänner inom Chalmers Studentkår
Upprustning av kårens motionshall och Järnvägsvagn
Tillsammans med Kårhuskommittén har motionshallens förråd och Järnv ägsvagnens bar renoverats.
Förrådet är nu mer strukturerat och innehåller den nya yogautrustningen (se Sport på Chalmers). I
motionshallen har också golvets plastmatta lagats där det uppstått hål från större arrangemang,
belysningen renoverats som riskerade falla ner och en anslagstavla satts upp utanför där man kan
samla idrottsrelaterad information för kårens medlemmar.
Upprustning av Kyrkan i Kårhuset
Kyrkans golv är i original stavparkett och har under sommaren 2020 slipats. På vissa ställen har
golvet bytts ut mot ny parkett på grund av slitage bortom gränsen för möjlig renovering. Väggar kring
biljardborden har målats för att ytterligare lyfta ytans intryck.
Könsneutrala toaletter
Toalettskyltar i de delar av kårhuset där kåren är fastighet sägare har bytts ut mot könsneutrala
motsvarigheter som istället beskriver funktionerna som utrymmena uppfyller.
Minskad åtgång av förbrukningsmaterial
El-handtorkar har monterats på toaletter i kårhuset där vi observerat en hög omsättning av
pappershanddukar.
Förenklad bokning av Kårhusets grupprum
Kårhusets grupprum bokas nu i TimeEdit istället för den gamla Aptusportalen. De bokas alltså nu på
samma sätt som alla andra grupprum på Chalmers.
Hjärtstartare i Kårhus på landet
I Härryda har en hjärtstartare monterats på Kårens fritidsanläggning Kårhus på landet.
Sport på Chalmers
Under arbetets gång har även yoga-utrustning köpts in till motionshallen och CIS yoga har bildats
som erbjuder yoga-pass för studenterna.
Två spex blev ett
Chalmersspexet som uppfört en ny föreställning varje år sedan 1948 blev 2003 uppdelat i de två
spexen Bob och Vera. Under detta verksamhetsår har spexen efter en egen utredning återigen valt att
gå samman till ett spex. Premiären var planerad till hösten 2020 men kommer sannolikt att skjutas
upp till följd av coronaviruspandemin. I och med hopslagningen så startar även en flerårig satsning
på att utveckla och förbättra kvalitén och arbetssituationen för spexet.
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Tofsen kommer tillbaka
Efter ett års uppehåll kom kårtidningen Tofsen tillbaka med ett nytt upplägg med mer digitalt
innehåll och fokus på recensioner och annat från campuslivet. Förhoppningen är att med nytt
upplägg ska Tofsen kunna utvecklas till något som både passar redaktionen och läsarna.
Förändring av riktlinjer för serveringstillstånd
Med bakgrund i de förändrade riktlinjerna från tillståndsenheten kring utomstående gäster på
arrangemang har det bedrivits ett påverkansarbete gentemot kommunen, vilket resulterade i ett
yrkande på förändrade riktlinjer för att återskapa de möjligheterna som fanns innan. Detta blev
nedröstat då det pågår ett bredare arbete hos tillståndsenheten med att uppdatera de övergripande
riktlinjerna för serveringstillstånd.
Digital mottagning
På grund av Coronaviruspandemin har studentkåren arbetat tillsammans med högskolan rörande
mottagningen. Det har bland annat tagits fram riktlinjer till sektionerna och producerats filmer som
ska ersätta fysiska träffar, så som första dagen och Welcome & Orientation day. Högskolans inslag i
mottagningen blir till största delen helt digitala och kan följas på distans. Detta har skett i samråd
med kåren och fokus har hela tiden legat på mottagningens vision; att al la som vill ska få en kompis
och klara sin första tenta.
Minecraft-server
Under pandemiperioden under våren 2020 tog G.U.D. och ITA initiativ till att ta fram en digital
lösning för att hjälpa chalmerister att ändå träffa varandra trots självisolering. Efter godkännande av
Chalmers IT startades en Minecraft-server på Kårens maskiner via högskolans uppkoppling med
utrymme för upp till 250 användare åt gången. Servern var mycket uppskattad bland kårens
medlemmar och många olika studentikosa monument har byggts under perioden servarna har varit
igång, bland annat Kårhuset, Kårhus på landet, Västlänken och diverse föreningsmärken i enorm
skala. Se Tofsens artikel för en övergripande genomgång av vad som händer på servern. Servern
kommer fortsätta vara aktiv under distansundervisningen hos högskolan och sedan får en diskussion
ske med Chalmers IT om de anser att servern ger tillräcklig med nytta för studenterna för att kåren
ska få fortsätta ha igång den på högskolans uppkoppling.

9. Chalmers Studentkår skall ha en stabil organisation
Återvinning av plastförpackningar i kårhuset
Under hösten började vi återvinna plastförpackningar i kårhuset. Detta tack vare ett förslag som kom
in via en enkät från arbetet med ekologisk hållbarhet under hösten. För att läsa mer om ekologisk
hållbarhet, se utvecklande arbete nedan. Vi har också påbörjat ett projekt med Renova som handlar
om att öka medvetenheten om hur man sorterar då det ofta är problem med att saker slängs i fel
återvinningstunna.
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IT-ansvarig
Under året gjorde en projektgrupp en utredning kring kårens IT. I början på vårterminen ansågs man
ha kommit tillräckligt långt med arbetet kring kårens IT att man inte behövde förlänga den
temporära posten ITA längre. Flertalet av de arbetsuppgifter som ligger på ITA h ar flyttats ut till
Kårservice, administrativ chef, Kårstyrelsen och VD.
IT-system och dataskydd
Kårledningen har under verksamhetsåret jobbat efter lä speriodsvisa handlingsplaner enligt den
fastlagda IT-strategin från det tidigare verksamhetsåret. Bland de större projekten som är nämnvärda
är: uppföljning av GDPR-arbetet på sektionerna, full implementering av G-Suite inom kårens
organisation, avveckling av ett antal gamla mjukvaror som inte längre nyttjas på ett hållbart sätt,
utveckling av funktionärsregistret, byte av kårmedlemmarnas bokningssystem från Aptus till
TimeEdit, planerat uppdatering av kårens virtuella maskiner, inköp av fler ARX-kortläsare i kårhuset
och se över G.U.Ds arbetsmetodik. Beskrivningar av samtliga projekt och tillhörande rapporteringar
av de olika projekten som utförts genom handlingsplanerna under året återfinns i protokolle n
kårstyrelsemöten 1, 4, 5, 6, 8 och 11 på kårens hemsida.
Centralisering av kårens decentraliserade ekonomi och nya ekonomiska rutiner
I enlighet med tidigare fattat beslut av fullmäktige har arbete utförts med att centralisera ekonomin
och slå ihop de ekonomiska huvudböckerna utanför kårens centrala budget. Vid räkenskapsårets slut
kunde de återstående 7 kårkommittéerna med tillhörande huvudböcker föras in i den centrala
ekonomin. Vidare har ekonomiska rutiner och dokument uppdaterats och gjorts tillgän gliga på
kårens hemsida för att underlätta arbetet för ekonomiskt ansvariga inom kåren.
Valberedningen och valnämnden får utökade resurser
Två av fullmäktiges nämnder har några år haft kämpigt arbetsmässigt och rekryteringsmässigt. En
ekonomisk satsning gjordes i den slutgiltiga budgeten där både valnämnden och valberedningen fick
utökade ekonomiska resurser. Valberedningens överlämning ska få höjd kvalité i och med att den
avgående ordföranden nu får arvodering för att stötta den nya valbere dningen under hösten. Ett rum
i kårhuset har även dedikerats till valberedningen för att lättare kunna ha intervjuer för
förtroendeuppdrag inom kårens centrala verksamhet.
MoveAbout tillgängligt för kårkommittéer
Då transportbehovet bitvis är stort och beläggningen hög på kårens bilar initierades ett samarbete
med bilpoolen MoveAbout. MoveAbout har sedan tidigare funnits tillgängligt för chalmerister privat
via högskolans avtal, men nu kan även kårkommittéer boka elbilar för kårens verksamhet. Denna
flexibilitet kan ge avlastning under de mest hektiska perioderna och är ett bra komplement till k årens
egna bilpool.
Köpt elcykel och elbil
En ny bil, Nissan Evalia E-NV200, köptes in till kåren. Bilen kompletterar kårens fordonspool som en
flexibel elbil som är gott lämpad att transportera människor eller frakta material. Den har 7 säten, en
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räckvidd på cirka 20 mil och är utrustad med stereo. Även en el-flakcykel köptes in till kåren. Den är
av märket Seaside och är enkel att hantera, tar bekvämt 50kg i last och ger mer stöd från motorn
desto mer användaren trampar. Cykeln passar bra för att frakta saker inom Göteborg.
Pantlådor i express – pilotprojekt
Under våren 2020 planerades det för att starta pilotprojektet med pantlådor i Express för att minska
vårt avfall. Tyvärr satte pandemin käppar i hjulet och projektet hann inte dra igång.
Elbesparingar hos kommittéer och föreningar
Gamla vitvaror som kommittéer och föreningar använder sig av i sin verksamhet har under året bytts
ut mot energisnålare alternativ för att minska onödig elförbrukning. Samtidigt har en elbesiktning
gjorts i samma utrymmen för att säkerställa säkra elinstallationer där kårens funktionärer rör sig.

10. Chalmers Studentkår skall representera
medlemmarnas åsikter
Hållbarhetsarbetet på Chalmers
Under året har kåren varit representerade i projektgrupper och styrgruppen för Klimatstrategin som
blev ett resultat av det klimatramverk som Chalmers och KTH initierade. Klimatramverket är en
gemensam satsning av universitet och högskolor i Sverige och h ar undertecknats av 37 universitet
och högskolor. Detta innebar att alla dessa tagit fram egna klimatstrategier för implementering på
sina egna lärosäten.
Under året har även en arbetsgrupp under fullmäktige arbetat med att ta fram nya åsikter om
klimatet att ha i kårens åsiktsdokument.
Handlingsplan för näringslivsstrategiska programmet
Sista januari hölls ett stormöte av Business Region Göteborg kring framtagandet av handlingsplanen
för det Näringslivsstrategiska programmet där Chalmers Studentkår var representerade på 13 av 18
platser för att ge ett studentperspektiv. På övriga platser fanns studenter från de andra kårerna i
Göteborg. Målet för programmet är att skapa 120 000 st nya jobb i Göteborg till 2030.
Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS)
Valet att inte rekrytera ett nytt presidium till GFS ledde till att samarbetet mest hölls flytande under
året. Frågan om aktieutskiftning och ägande av Fysiken var fortfarande aktuell men de utredningar
och konsekvensanalyser som efterfrågades som underlag till beslut kunde inte tas fram under året.
Fokus har också varit på GFS egen organisation som ledde fram till att en revidering av stadgan är
framtagen och det politiska påverkansarbetet ska flyttas från styrelsen till en undergrupp.
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För nästkommande verksamhetsår rekryterades återigen ett presidium på halvtid för att få fart på
arbetet som krävs under året för att komma framåt, i bostadsfrågan, studenthälsovård, Göteborg som
studentstad med mera.
Reftec
Föreningen Reftec är ett samarbete mellan de sju största natur- och teknologkårerna i Sverige. Syftet
med samarbetet är erfarenhetsutbyte mellan deltagarna vilket hjälper dem i deras ordinarie
verksamhet.

Organisationen

består

av

ett

antal

arbetsgrupper

korresponderande

till

medlemskårernas olika intresseområden eller verksamhetsområden. De enskil da grupperna skriver
själva en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som godkänns av föreningens styrelse vilket
består av kårordförande från respektive medlemskår. Under året har föreningens stadga reviderats så
att organisationen är bättre anpassad till medlemskårernas önskemål och styrs effektivare. Vidare har
föreningens ekonomi setts över då det finns ett kapital bestående av tidigare insamlade
medlemsavgifter som successivt urholkas varje år. Styrelsen beslutade att inte dela ut Reftecs stora
pris eller skicka ut enkäten Hur mår teknologen och naturvetaren? utan istället möjliggöra att
föreningens medel används till aktiviteter som direkt bidrar till ändamålet erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling.
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Under året har studentkåren deltagit på en introduktionsdag, två medlemsmöten, på SFS digitala
fullmäktige samt haft kontinuerlig kommunikation med SFS presidium och ledamöter i SFS styrelse. I
och med Coronaviruspandemin kunde inte årets fullmäktigemöte genomföras som planerat, utan
blev istället flyttat till hösten 2020. Därför har inga större beslut ännu tagits om SFS kommande
verksamhet.
IDEALiStiC
I november 2019 arrangerade kårledningen en konferens för IDEALiStiC, ett samarbete mellan de 6
studentkårerna; AStA der RWTH Aachen University, Rappresentanti degli studenti, Politecnico di
Milano, Studentenraad van de TU Delft, Verband der Studierenden an der ETH samt Chalmers
Studentkår. Konferensen var en blandning av sociala aktiviteter där vi visade upp stude ntlivet på
Chalmers från sina bästa sidor och workshops där vi utbytte erfarenheter och tankar kring ämnen
rörande

internationella

studenter, mångfald och studentbostäder. En framgångsfaktor för

konferensen var att Chalmers bidrog med ekonomiskt och logistiskt stöd. Resultatet av konferensen
var lyckat. Chalmers Studentkår har byggt upp en bättre relation med de andra studentkårerna som
ingår i IDEALiStiC.
NordTek
Chalmers studentkår har inte varit aktiva i NordTeks verksamhet under året.
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Nordic Five Tech
Under 2019 hade Chalmers ordförandeskapet i univ ersitetsalliansen. Chalmers studentkår tog
initiativ i studentkårssamarbetet under hösten, men samarbetet har trots det legat vilande under
verksamhetsåret.
Planerat ett seminarium i Almedalen
Under året planerade vi tillsammans med Chalmers att hålla ett seminarium i Almedalen om
bostadssituationer för studenter. Detta blev tyvärr inställt tillsammans med resten av Almedalen.
Förebygga psykisk ohälsa och stress
En utav de verksamhetsplanspunkter som genomförts under året rörde att ta fram åtgärder för att
förebygga psykisk ohälsa och stress bland våra medlemmar. Förslagen på åtgärder togs fram genom
studentbarometern och i dialog med studienämnder och SAMOs. De formulerades sedan som åsikter
som togs in i åsiktsprogrammet under fullmäktigemöte 5.

11. Chalmers Studentkår skall aktivt kommunicera med
medlemmar och andra intressenter
Mer innehåll på hemsidan
Kårens hemsida har under året utnyttjats mer som kommunikationskanal där många tillfälliga sidor
skapats

för

att

kunna

ge

mer

utförlig

information

till

medlemmarna

om exempelvis

västtrafikbiljetter, nya kårkortet eller coronpandemin. Även mer permanenta sidor har skapats, bland
annat för sektionernas stadgar och hur de kan ändras, hur man söker ekonomis kt stöd från kåren för
nya projekt s.k. teknologäskningar och nya dokument med ekonomiska rutiner och guider har också
laddats upp på hemsidan under fliken economy.
Mejllistor till sektionerna
Under ett möte tidigt på verksamhetsåret med representanter från alla sektionsstyrelser där GDPRarbetet diskuterades förslogs en rutin för att göra det enklare för sektionerna att hantera register över
sina medlemmar. Sektionsstyrelser blev informerade om hur de ansöker om medlemsuppgifter från
kåren enligt sektionsavtalen och en rutin med tillhörande registe r är förankrad med kårservice. Vid
verksamhetsårets slut nyttjade 11 av 16 sektioner kårens register för att administrera och
kommunicera med sina medlemmar.
CHARM släpper film
Som en del i att visa vad mässan är och vad som ingår i att bygga upp mässan producerade CHARM en
film under årets mässa. Tanken var att filmen ska kunna visas för studenter för att belysa vad
CHARMk gör, och på så vis öka intresset att delta. Filmen ska också visas för företag i syfte att belysa
vad mässan är för något och vad de kan förvänta sig om de köper en plats.
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Kommunikation under pandemin
Under hela läsperiod 4 arbetade vi med att bäst få ut kommunikation, med tanke på de snabba besked
som behövde kommuniceras snabbt. Vi har alltid försökt kommunicera så snabbt vi kunnat och även
försökt koncentrera all information som rör högskolan på Chalmers.se och det som rör kåren på
chalmersstudentkar.se för att undvika missförstånd.

Utvecklande verksamhet
Varje år fastställs en verksamhetsplan som beskriver den utvecklande verksamhet som ska bedrivas
under det innevarande verksamhetsåret. Verksamhetsplan är uppdelad i två delar. Den första utgår
från studentkårens prioriterade områden för verksamhetsutveckling och beskriver de aktiviteter som
ska genomföras för att säkerställa progression inom varje område. Den andra är priorit erade projekt
vilket är punkter som inte är kopplade till ett prioriterat område men bedöms vara kritiska för att
stabilisera organisationen eller åtgärda ett aktuellt problem som inte bedöms kunna täckas in i den
ordinarie verksamheten.

Verksamhetsplanen
Nedan sammanfattas det arbete som utförts inom ramen för varje punkt i verk samhetsplanen.

Prioriterat område 1: Stärka kopplingen mellan teknologens chalmerstid och
framtida arbetsliv
a) Utvärdera det prioriterade området
Sedan 2015/2016 har det prioriterade området Stärka kopplingen mellan teknologens
chalmerstid och framtida arbetsliv varit aktivt. Enligt gällande cykel för prioriterade områden
har det utvärderats i år. En rapport skrevs där insatser inom det prioriterade området
sammanställdes och analyserades. Rapporten rekommenderade att det var lämpligt att
avsluta det prioriterade området, vilket också senare gjordes i och med kårfullmäktiges
fastställande av vision- och uppdragsdokumentet.

Prioriterat område 2: Stärka kårens verkställande organisation
b) Avsluta det prioriterade området
Området Stärka kårens verkställande organisation har varit prioriterat sedan 2016/2017, och
har i år utvärderas. Utvärderingen gjordes genom en rapport som analyserade de insatser som
gjorts och reflekterade över framtiden. I och med rapporten och senare fastställande av
vision- och uppdragsdokumentet är det prioriterade området nu avslutat.
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Prioriterat område 3: Verka för att internationella studenter har nytta av kåren
och känner delaktighet under sin studietid
c)

Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter
Studentkåren har tidigare utrett att det behöver läggas mer resurser på välkomnande av
internationella studenter. Under området Verka för att internationella studenter har nytta av
kåren och känner delaktig-het under sin studietid har en stöttande rekommendation tagits fram
till sektioner och program för att underlätta integration av internationella studenter på lokal
nivå. Under arbetets start gjordes en omformulering av målen utifrån arbetets sy fte som
riktade arbetet mot att hjälpa studenter integreras på sektionsnivå istället för större centrala
arrangemang. Med stöd av den resulterande rekommendationen ska sektioner och program
enklare kunna initiera en mastersmottagning som visar upp möjlighe ter på programmet,
sektionen och kåren.

Prioriterat område 4: Säkerställa framtidens engagemang
d) Utveckla möjligheten till idrottsengagemang under Chalmerstiden
Att utveckla förutsättningar för idrott under chalmerstiden har stått i fokus inom det
prioriterade området Säkerställa framtidens engagemang. För att göra det har en rapport
skrivits och en plan antagits. I rapporten undersöktes möjligheter, önskemål och behov
kopplat till idrottsengagemang. Bland annat så användes två enkäter, en till alla student er
och en till förenings- och kommittéaktiva inom idrott på Chalmers. Även höstens upplaga av
Student Voice användes. Utifrån rapporten togs en plan fram innehållandes mål, åtgärder
och förbättringsförslag för idrottsengagemang på Chalmers.

Prioriterat område 5: Ekologisk hållbarhet på Chalmers
e) Målbild för det prioriterade området
Under verksamhetsåret startade det nya prioriterade området Ekologisk hållbarhet på
Chalmers. Som ett första steg i arbetet har det därför inom ramen för denna
verksamhetsplanspunkt tagits fram ett strategidokument och en samordningsplan för
ekologisk hållbarhet. I strategin finns de övergripande ambitionerna och målbilden. I
samordningsplanen finns aktiviteter uppdelade inom delområden. Som underlag användes
ett formulär som skickades ut till alla studenter samt Student Voice. Även en workshop
arrangerades under Chalmers hållbarhetsdag som används som stöd och förankring.

Prioriterade projekt
f)

Utbildning för aktiva
Ett behov av att kunna digitalisera utbildningar inom studentkåren har identifierats i
huvudsakligt syfte att minska arbetsbelastning från återkommande interna utbildningar.
Under årets gång har därför olika plattformar för ändamålet unde rsökts utifrån parametrar så
som pris, användarupplevelse och tekniska lösningar. En plattform valdes ut för att testa
digitalisering av minst en utbildning som studentkåren brukar hålla för aktiva. Plattformen
utvärderades sedan både av personer inom och utanför kårledningen och bereddes för beslut
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om inköp. Leveranser från projektet har varit att en plattform för digitala utbildning köpts in,
en guide till hur plattformen kan användas skapats och fyra av kårens utbildningar
digitaliserats.
g) Åtgärdsplan för stress och psykisk ohälsa
För att studentkåren och dess representanter ska kunna nyttja högskolans förbättrade
arbetssätt att systematiskt förbättra arbetsmiljön på campus krävs det ordentlig kunskap och
en förmåga att driva frågor kontinuerligt genom åren. I arbetet lästes relevant forskning och
en

behovsanalys

gjordes

utifrån

studentbarometern

och

studentrepresentanters

redogörelser. Resultatet från arbetet har varit att kårfullmäktige antagit flera nya åsikter i
studentkårens åsiktsprogram såväl som skapandet ett internt kontinuitetsdokument för
kårledningens påverkansarbete.
h) Nya utbildningsprogram 2020
Under 2019 beslutade Chalmers att starta två nya civilingenjörsprogram med start
höstterminen 2020. Dessa är civilingenjör i medicinteknik och civil ingenjör i globala system.
För att ta ansvar för studenterna och deras representation vid de nya programmen behövde
studentkåren se över frågor som sektionstillhörighet, mottagning och studiebevakning.
Leveranser från projektet blev att Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med
fysik

ställde

upp genom att

ta

hand om Globala

system till en början, och

Elektroteknologsektionen ställde upp med att tillsvidare ta hand om Medicinteknik.
Ytterligare leveranser var två rekommenderade handlingsplaner, en för varje program.
Handlingsplanerna är utformade som ett hjälpmedel för respektive sektion, med stöttning
från studentkåren, i hur programmen fullvärdigt kan integreras i sektionen eller i längden
forma en ny sektion.
i)

Rekrytering av ny VD för kåren
Studentkårens direktör och VD för Chalmers Studentkårs företagsgrupp Peter Alehammar
gick i pension under sommaren 2020. För att utse en efterträdare pågick det under
verksamhetsåret en rekryteringsprocess, ledd av studentkårens och moderbolagets styrelses
ordförande. Processen inkluderade tillsättande av projektgrupp, fastställande av kravpr ofil,
anlitande av rekryteringsfirma, intervjuer med kandidaterna och i slutskedet diskussioner
och beslut i kårstyrelsen och moderbolagets styrelse. 13 personer sökte tjänsten,
rekryteringsfirman föreslog sex personer, och den interna projektgruppen landa de i tre
slutkandidater för respektive styrelse att överväga. Resultatet blev att Roger Nordman
tillträdde tjänsten den 1 juli 2020.

Övriga projekt
Den verksamhet som beskrivs nedan är de större satsningar, projekt och frågor som verksamheten
har arbetat med löpande under året men som inte stämmer direkt in under något av studentkårens
uppdrag.
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Primetime
Under mottagningen samarbetade studentkåren med den då populära appen Primetime, för att ha ett
specialquiz för studenter på Chalmers alla frågorna var re laterade till Chalmers. Live-quizet
arrangerades precis innan ett FestU kalas. Cirka 500 chalmerister deltog i quizet och fick ett positivt
mottagande. Det ansågs vara ett lyckat resultat för att testa denna typ av projekt och motiverade
tiden som lades ned från kårledningens håll. Resultatet ansåg dock inte tillräckligt gynnsamt för att
jobba mot ett fortsatt samarbete med Primtime.
“42 tips on how to stay active & social” och “How to study off campus”
Som en del i att hjälpa medlemmarna anpassa sig till den nya situationen med distansstudier och
social distansering, som uppstod till följd av utbrottet av Covid-19 under våren tog kåren fram två
guider med tips om hur du studerar och förblir social i de nya förutsättningarna. Dessa spreds via
social media och kårens nyhetsbrev och finns att tillgå på kårens hemsida.
Chalmers Hållbarhetsdag
Under hösten arrangerades Chalmers hållbarhetsdag som en de l av hållbarhetsveckan. Tyvärr var
deltagarantalet från studenterna lågt och man tros kunna spåra detta till att många hade
obligatoriska moment i utbildningen. Till nästa verksamhetsårs event kommer eventet att
genomföras som en hel temavecka för att sprida ut tillfällena. Temaveckan kallas för Act!
Sustainable! Det är redan nu klart att den kommer genomföras i digitalt format i november.
Act! Sustainable! har en styrgrupp där de önskar ha en studentrepresentant från Chalmers. Intresset
har dock varit mycket lågt och denna plats har därför inte tillsatts.
Kårkort 4 life
Under vårterminen arbetade kårledningen med att ta fram ett kårkort som man kan användas under
hela sin chalmerstid istället för att få ett nytt kårkort varje termin. Detta leder till att färre kort
behöver beställas som både sparar tid, pengar och plast. Enligt beräkningar kommer Chalmers
Studentkår spara ca 120 000 kr och 83% av CO 2-utsläpp från produktionen årligen genom att byta till
denna rutin. Initiativet kom från en grupp studenter som presenterade sin idé för kårledningen. De
nya kårkorten började användas från och med höstterminen 2020.

Framtiden
Det finns flertalet aktuella frågor som är betydelsefulla för kårens utveckling under de närmaste åren.
Utöver att fortsätta förvalta och utveckla den löpande verksamheten nämns nedan de i dagsläget
högst prioriterade utmaningarna att fortsätta arbeta med.
-

Stötta kårens nya direktör

-

Implementera kårens strategi för ekologisk hållbarhet

-

Samverkan med Chalmers för att säkerställa god kvalité i utbildningen trots besparings - och
effektiviseringskrav
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I flera år har det diskuterats hur kårledningen bör vara strukturerad och i dagsläget finns en utbredd
uppfattning om att dagens situation inte är optimal. Flera utredningar kring kårledningens struktur
har redan genomförts men en utredning som specifikt berör en kårstyrelse skiljt från kårledning ska
enligt ett beslut av fullmäktige påbörjas 20/21 vilket kan förändra hur det i dagsläget ser ut.
Dessutom har även kårledningens arbetsbelastning varit ett ständigt återkommande problem som
även varit aktuell under året. Medan interna åtgärder införts för att hantera situationen finns det
mycket kvar att fortsätta med för att kårledningen på sikt ska kunna ha en hållbar arbets belastning. I
samband med de interna åtgärder och kulturförändringar som redan är påbörjade är även en översyn
av strukturförändringar rekommenderad för att kårledningen ska få en långsiktigt hållbar
arbetssituation. Det som rekommenderas bli fokus framåt är att avslå förslaget om att utreda
kårstyrelse skilt från kårledning och istället göra en allmän utredning av kårledningens struktur, för
att få med fler aspekter.
Under avvecklandet av IT-ansvarig i kårledningen drogs slutsatsen att rutinarbete inom husenheten
borde flyttas tills studentkårens heltidsanställda stab för att HA i framtiden inte ska återigen hamna i
en ohållbar arbetssituation. Det dagliga arbetet för passersystemen och bokningar av lokaler flyttades
till Kårservice succesivt under läsperiod 4. Än så länge har de nya uppgifterna för Kårservice utförts
väl. HA kommer i framtiden fortsätta utbildas om de systemen som Kårservice idag jobbar med för att
kunna vara dem behjälpliga och agera som en supportfunktion. Under kårledningens förlängda
arvodering kommer några stötta kårservice för att se till att den funktionen fungerar väl när
studenterna kommer till campus igen. Beslut togs även att verksamhetskritiska IT-system inte längre
ska driftas och underhållas av IT-kommitteen G.U.D. utan flyttas till företagsgruppens miljöer.
Hädanefter är det administrativ chef i staben som sköter kontakt för driften av passersystem,
nyckelskåp och kårledningens arbetsverktyg.
Den fortsatta utvecklingen på campus Lindholmen är viktig att arbeta med även framåt i samråd med
högskolan och Chalmersfastigheter AB. Att kåren driver på i frågan är särskilt viktigt då högskolan i
dagsläget inte har några planer på flytt av verksamhet mellan sina campus. För kåren är det
prioriterat att se till att de studenter som väljer att studera en utbildning på Lindholmen ges lika
goda förutsättningar för exempelvis ett starkt studentliv som studenterna på Johanneberg; särskilt då
det studiesociala är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Vilket cam pus den
utbildning du har valt är förlagd på ska inte påverka hur bra din studietid blir.
Då det i början av verksamhetsåret anställdes en ny vicerektor för utbildning och livslångt lärande
kommer det vara fortsatt viktigt att jobba på en god relation mellan kåren och vicerektorn. Då hon är
externt rekryterad är det av stor vikt att skapa ett gott samarbete och förtroende mellan parterna.
Chalmers har beslutat om att starta två nya civilingenjörsprogram vilket medför att kårens insatser
kommer vara särskilt viktiga i både utformning av utbildningen men även kring uppbyggnader av
tillhörande teknologsektioner. I allmänhet är det av intresse för kåren att vara proaktiv och i samråd
med högskolan utforma utbildningen, inte minst med avseende på bland annat s tiftelsesatsningen
Tracks,

digitalisering,

examinationsformer,

31 av 33

pedagogisk

meritering

och

lärarnas

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020-10-30
Kårstyrelsen

kompetensutveckling. Då två existerande studerandesektioner tagit på sig uppdraget att ta in de nya
programmen i sektionen, är det viktigt att även fortsättningsvis ge stöd till dessa sektioner och
framförallt stötta i utbildningsbevakning, arbetsmarknadssamverkan och engagemang.
Då Chalmers mot sexism avslutades som projekt under våren är det nu dags att bära vidare resultatet.
Det kommer bli viktigt att jobba med implementeringen av det projektet åstadkommit, och
framförallt fortsätta samarbeta med högskolan i jämställdhets- och trygghetsfrågor.
För att Chalmers ska fortsätta utvecklas och kunna attrahera både nationella och internationella
studenter är det avgörande att bygga fler studentbostäder för att kunna erbjuda dessa potentiella
studenter ett ställe att bo på under sin studietid. Detta är något som Chalmers Studentbostäder
arbetar mycket med och de kommer fortsätta vara en viktig aktör i Göteborg rörande dessa frågor.
Relevant nu är att säkerställa att det politiska engagemanget håller i sig och att vi inte tappar
momentum på grund av inaktivitet.
En trend som ses i hela samhället är ökningen av psykisk ohälsa, inte minst bland unga och särskilt
bland studenter. Både högskolan och kåren behöver fokusera på att införa åtgärder för att förbättra
situationen kring studenters psykiska hälsa och den psykosociala arbetsmiljön. Frågan är även aktuell
på nationell nivå och prioriterad inom SFS. E n samlad nationell studentröst kan potentiellt ge
synergieffekter, påverka den politiska styrningen av lärosätena samt få Chalmers att ytterligare
prioritera frågan. En viktig fråga att driva framåt är studenternas behov av återhämtning under
läsåret, ett exempel är slopandet av lördagstentamen.
Under verksamhetsåret har Chalmers tagit fram en strategi för hur man vill arbeta med att inkludera
entreprenörskap i utbildningen. Det långsiktiga målet är att alla studenter ska få möjlighet att
utveckla sina entreprenöriella egenskaper under sin Chalmerstid, med möjlighet till fördjupning för
de som önskar. En av de större konkreta satsningarna som görs är E -village som kommer skapa ett
entreprenörskapsnav

på

campus.

Framtida

arbete

kommer

innefatta

att

vara

med

i

implementeringsfasen av strategin för att tillgodose att det skapar värde för studenter.
Ekonomi i balans blir ett viktigt arbete att följa framöver, framförallt i syfte att bevaka
studentperspektivet i de resultatförbättrande åtgärderna som kommer att beslutas om och
genomföras. Arbetet med att sätta Chalmers i ekonomisk balans till 2022 fortsätter nu i fyra
arbetspaket. I samtliga arbetspaket behövs kårens involvering och engagemang, dock kräver det
arbetspaket som berör verksamhetsstödet extra fokus där centrala delar kopplat till grundutbildning
och doktorander kommer att inkluderas.
I linje med ekonomi i balans gör förändringen att kåren får ökat studentinflytande i
verksamhetsstödet. Det gäller att utnyttja de regelbundna avstämningsmötena mellan kårordförande
och chef för verksamhetsstödet plus eventuellt kårens direktör för att öka samarbetet mellan kåren
och verksamhetsstödet. I framtiden kommer kåren att bli inbjuden till verksamh etsstödets
ledningsgruppsmöten med jämna mellanrum. Dessa möten är till för att båda parter ska kunna lyfta
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frågor där studentperspektivet behöver tas i beaktning. Denna uppbyggda struk tur rekommenderas
varmt att ta väl hand om.
På grund av rådande pandemi är det viktigt att även framöver bevaka studenternas intressen och följa
utvecklingen. Detta innebär bland annat fortsatt deltagande i Chalmers centrala krisledningsgrupp
och en eventuell utveckling och omställning av nöjeslivet. Rörande utbildningen så förändras mycket
på grund av distansstudier och det är då viktigt att följa utvecklingen kopplat till digitalisering av
utbildningen och utbildningens kvalitet.

Reflektioner
Året har utan tvekan var händelserikt. Många förändringar har skett som påverkat kårens a rbete
under året. Hur mycket man än planerar och förbereder kan det alltid komma något som ändrar alla
förutsättningar. Inom kårledningen brukar man prata om vad som dominerade och vad som blev ”er
grej”. Vi hade aldrig gissat att ”corona” skulle bli vårt års grej. Samtidigt i efterhand är man tacksam
över utmaningen och erfarenheterna man fått av att jobba som mest mitt under en aktiv global kris.
Studentkåren har lärt sig nya saker och är mer rustade för framtiden än man varit någonsin tidigare.
Kårledningen vill samtidigt passa på att tacka alla aktiva och engagerade som studenter som varje
dag bidrar till att göra kåren bättre. Utan er input, tid, slit och vilja skulle inte kårledningen komma
långt i arbetet. Att lämna över till nästa års kårledning i somras var inte en enkel uppgift då det fanns
en överskuggande mening i bakhuvudet hela tiden, ”...om inte corona gör att det ställs in”.
Osäkerheten är vardag för nya kårledningen. Det kräver flexibilitet, samarbete och snabba beslut. Det
är viktigt att ha förståelse för detta och tillsammans jobba för att inte sätta kårlivet på paus och vänta
ut stormen. Det har skapats en ny verklighet som aldrig helt kommer försvinna. Det är nu upp till alla
studenter att visa att kreativiteten, gemenskapen och glädjen fortfarande flödar på Chalmers!
Kårstyrelsen 2019/2020
Göteborg, 2020-10-30

Dennis Norman

Petter Häggberg

Kårordförande

Vice kårordförande

Emma Stavås

Emilia Sandolf

Utbildningsenhetens ordförande

Sociala enhetens ordförande

Lovisa Berglund
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
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Styrelsen för Chalmers Studentkår avger följande årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2019–07–01 – 2020–06–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
itusentals kronor . Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Chalmers Studentkår är en medlemskapsförening för alla studenter på Chalmers tekniska högskola med
uppdrag att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Kåren är en
oberoende organisation som vilar på en demokratisk grund samt är partipolitiskt obunden och religiöst
neutral. Verksamheten inom Chalmers Studentkår bygger på ideellt engagemang från medlemmarna och
det är drivkraften hos medlemmarna som bidrar till en stabil och stark organisation med en ständig
strävan mot utveckling. Under det senaste verksamhetsåret har cirka 1700 teknologer på något sätt
bidragit till kårens verksamhet och kåren har under flera år utsetts till Europas bästa studentkår.
Kårens arbete har tre fokusområden: utbildningspåverkan, sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. För
att arbeta med dessa finns det inom kårledningen enheter som arbetar inom respektive område. Utöver de
tre områdena finns även ett fjärde fokus som är medlemsservice, där kårens företagsgrupp är en viktig
del. Chalmers Studentkår är en organisation uppdelad i central och lokal verksamhet. Den centrala delen
i kåren innefattar verksamhet som riktar sig till alla dess medlemmar, medan den lokala delen är
verksamheten på sektionerna som riktar sig till de studenter som läser en viss utbildningsinriktning och
därmed tillhör den specifika sektionen.
På central nivå inom kåren arbetar Fullmäktige, Kårstyrelse, Kårledning och stab i olika roller.
Fullmäktige, som är det demokratiskt valda organet och är kårens högst beslutande organ, består av 35
medlemmar som är valda i ett årligt öppet val. Fullmäktige väljer Kårstyrelse och Kårledning på ett års
mandat. Kårledningen består av tio heltidsarvoderade studenter varav fem utgör Kårstyrelsen. Kåren har
till sin hjälp en direktör och en fast stab på ytterligare sex personer vilka utgör grunden och kontinuiteten
i organisationen. Kårstyrelsen och Kårledningen är ansvariga för det operativa arbetet samt för att bereda
strategiska frågor till Fullmäktige.
För att kunna erbjuda medlemmarna bra service under sin studietid äger kåren en företagsgrupp, med ett
moderbolag och sju tillhörande och helägda dotterbolag, bestående av en restaurang- och
konferensverksamhet som innefattar en servicebutik med bl. a. kurslitteratur, två fastighetsbolag som
förvaltar kårhusen på Johanneberg respektive i Härryda, ett teknologkonsultbolag, ett rekryteringsföretag
som även hyr ut studenter som lärarvikarier till gymnasieskolor och ett promotionsföretag samt ett
mindre, vilande företag.
För den som önskar fördjupa sig i AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, org. nr. 55556187-2895, och
dess dotterbolag hänvisar vi till den koncernårsredovisning som upprättas för denna koncern och som
finns tillgänglig hos Bolagsverket.
Kåren äger ett 11 000 kvm stort kårhus samt en nyrenoverad fritidsanläggning i Härryda utanför
Göteborg med tre stugor samt en av Nordens största vedeldade bastu.
I de frågor som kåren arbetar med eftersträvas ett tätt samarbete med Chalmers tekniska högskola. Kåren
finns representerade i alla beredande och beslutande organ inom högskolan som rör studenter direkt eller
indirekt, eller som är viktiga för högskolans övergripande verksamhet.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
All verksamhet inom kåren är beroende av ett stort engagemang från medlemmarna. Vi påstår att det
finns få organisationer som kan erbjuda sina medlemmar så mycket erfarenhet och personlig utveckling
under studietiden som Chalmers Studentkår.
I kåren får studenter driva och ansvara för ett hundratal aktiviteter inom flera kommittéer och
föreningar, samt möjlighet att driva egna projekt. Utöver det finns också kårens företagsgrupp som
ytterligare breddar möjligheterna till engagemang i styrelser, ledningsgrupper och till kontakt med
företag. Tack vare högskolans högkvalitativa utbildning och kårens verksamhet, som kompletterar
erfarenheter och egenskaper hos studenterna, kan Chalmers utbilda kompletta ingenjörer, arkitekter,
lärare och sjöbefäl. Kårens breda verksamhet gör det svårt att lyfta fram allt vad det innefattar i denna
korta text, för en mer övergripande bild av Chalmers Studentkår och verksamhetsåret 2019/2020 hänvisar
vi därför till kårens verksamhetsberättelse.
För att bredda utbudet av lokal- och restaurangalternativ har Chalmers Studentkårs Restauranger AB
ingått avtal med att driva restaurang- och konferensverksamheten på Universeum. Chalmers Tekniska
Högskola var med och grundade Universeum och har länge varit sammankopplade genom nyfikenheten
för vetenskap, teknik och matematik. Genom att nu förstärka samarbetet med restaurang- och
konferensverksamhet kan nya mötesplatser för chalmerister och ett mervärde för Chalmers Studentkårs
medlemmar skapas.
Med anledning av att kårens direktör tillika VD för företagsgruppen, Peter Alehammar ska gå i pension
påbörjades en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare. Processen mynnade ut i att Roger
Nordman utsågs till att efterträda Peter som direktör för kåren tillika VD för företagsgruppen.
Studenterna är genom kåren representerade i både Chalmers Tekniska Högskola AB:s ledningsgrupp och
styrelse, samt grundutbildningens ledningsgrupp. Under verksamhetsåret har en stor del av arbetet
fokuserat på Ekonomi i balans och långsiktiga strategier för Chalmers. Mycket fokus har även legat på
hanteringen av coronaviruspandemin där studentkårens inflytande och närvaro varit viktig för att se till
att både utbildning och studentliv behåller högsta möjliga nivå även när vardagen förändras.
I enlighet med tidigare fattat beslut har arbete utförts med att centralisera ekonomin och slå ihop de
ekonomiska huvudböckerna utanför kårens centrala budget. Vid räkenskapsårets slut kunde de
återstående sju kårkommittéerna med tillhörande huvudböcker föras in i den centrala ekonomin. Vidare
har ekonomiska rutiner och dokument uppdaterats och gjorts tillgängliga på kårens hemsida för att
underlätta arbetet för ekonomiskt ansvariga inom kåren.
Chalmersspexet som uppfört en ny föreställning varje år sedan 1948 blev 2003 uppdelat i de två spexen
Bob och Vera. Under detta verksamhetsår har spexen efter en egen utredning återigen valt att gå samman
till ett spex. Premiären var planerad till hösten 2020 men kommer sannolikt att skjutas upp till följd av
coronaviruspandemin. I och med hopslagningen så startar även en flerårig satsning på att utveckla och
förbättra kvalitén och arbetssituationen för spexet.
Kårledningen har under året bestått av tio personer i och med den temporära posten IT-ansvarig, ITA,
förlängdes ett år till. Syftet har varit att fortsätta arbetet med att skapa en behovsanpassad och
framtidssäker IT-struktur för studentkåren samt att avlasta kårledningsposten husansvarig, HA. ITAs
arbetsuppgifter har innefattat färdigställande av kårens funktionärsregister, access- och
bokningshantering, dataskydd, passersystem samt utveckling av kårens IT och övriga tekniska system.
Studentkårens IT-struktur har utvecklats mycket under året genom projektgruppen för kårens IT, KIT.
Huvudsyftet med posten ITA ansågs därmed avklarat av fullmäktige som beslutade att inte förlänga
posten till nästa verksamhetsår.
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Kårens ekonomi
Chalmers Studentkårs ekonomi är uppdelad i tre delar: den centraliserade ekonomin som innefattar
Fullmäktige, Kårstyrelsen och Kårledningen samt tolv kommittéer och den decentraliserade ekonomin
som innefattas av sju kommittéer som själva ansvarar för ekonomiförvaltning efter att budget godkänns
av Kårstyrelsen. Kårens företag redovisar sin ekonomi inom respektive bolag enligt årsredovisningslagen.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2019/20
137 599
-5 661
213 993
87

2018/19
172 333
13 132
231 486
83

2017/18
173 063
6 330
216 986
83

2016/17
163 837
10 861
208 732
59

2015/16
150 453
2 375
211 640
56

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2019/20
13 011
-1 511
37 547
82

2018/19
16 449
-1 853
35 993
90

2017/18
24 823
3 994
37 998
89

2016/17
24 439
2 900
36 295
91

2015/16
24 667
-6 371
35 097
86

Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Uttag fonder
Avsättning fonder
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

58 924 052
-1 901 081
2 550 007

121 772 460
1 901 081
-2 550 007

10 431 768

191 128 280
0
0

10 431 768

0
-5 934 406
185 193 874

59 572 978

131 555 302

-10 431 768
-5 934 406
-5 934 406

Fonder

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

11 546 285
1 901 081
-2 550 007

-1 852 799
0
0

32 360 763
0
0

-1 852 799

1 852 799
-1 511 139
-1 511 139

0
-1 511 139
30 849 624

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Uttag fonder
Avsättning fonder
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Totalt

22 667 277
-1 901 081
2 550 007

23 316 203

9 044 560

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

9 044 560
-1 511 139
7 533 421

disponeras så att
i ny räkning överföres

7 533 421

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Not

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

2, 5
3

127 609
9 990
137 599

165 723
6 610
172 333

-33 535
-2 163
-44 991
-56 361
-4 578
-1 723
0
-5 752

-44 797
-3 364
-48 612
-59 014
-3 919
-317
-269
12 042

142
5
-56
-5 661

1 060
52
-23
13 132

-5 661

13 132

-461
186

-1 899
-801

-5 934
-5 934

10 432
10 432

Tkr

Rörelsens Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Kostnader arrangemang
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

4, 6
7

8
9
10

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

11

Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år, enligt beslut av Kårstyrelsen
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året, enligt
beslut av Kårstyrelsen

1 901

275

-1 001

-1 267

Kvarstående belopp för årets/balanserat resultat

-5 034

9 440
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2020-06-30

2019-06-30

12

8

26

13
14

0
6 497
6 505

10
8 192
8 228

15
16
17
18

83 085
1 113
1 379
3 963
89 540

83 827
450
1 809
4 851
90 937

19

51 692
147 737

43 605
142 770

4 625

4 526

2 743
346
3 851
5 684
12 624

11 928
0
3 723
5 668
21 319

2 384

2 416

46 623
66 256

60 455
88 716

213 993

231 486

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Byggnadsinventarier
Hyresgästanpassningar
Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-06-30

2019-06-30

59 573
131 555
-5 934

58 924
121 772
10 432

185 194

191 128

185 194

191 128

3 083

3 271

5 980
0
7 521
12 215
25 716

11 616
708
11 153
13 611
37 087

213 993

231 486

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

-5 661
6 687
-1 516

12 062
274
-859

-490

11 477

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-99
9 184
-143
-5 636
-5 027
-2 211

-108
735
3 027
1 016
842
16 990

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 649
0
0
-3 649

-3 027
119
-4 853
-7 761

Finansieringsverksamheten
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-7 973
-7 972

-4 798
-4 799

-13 833

4 431

60 455
0
46 622

39 853
16 171
60 455

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Omklassificering av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Not

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

9 166
3 845
13 011

12 655
3 794
16 449

-3 099
-6 439
-8 151
-17 689

-4 271
-6 342
-8 080
-18 693

-4 678

-2 244

3 180

0

20
4
-37
-1 511

395
9
-13
-1 853

-1 511

-1 853

1 901

275

-1 001

-1 267

-611

-2 845

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Kostnader arrangemang
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2
3

4, 6
7

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat enligt resultaträkningen
Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år, enligt beslut av Kårstyrelsen
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits enligt beslut av Kårstyrelsen
Kvarstående belopp för årets/balanserat resultat

Transaktion 09222115557438003398

8
9
10

Signerat EF, DW, GA, AL, JS, DN, PH, ES1, ES2, LB1, GL, CS, JW, LB2, OL, RN

Chalmers Studentkår
Org.nr 857200-2577

10 (31)

2020-06-30

2019-06-30

7 319
466
19 674
27 459

7 079
462
19 671
27 211

61
61

50
50

196
0
3 189
104
198
276
3 964

623
633
106
0
158
94
1 614

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

6 063
10 088

7 118
8 781

SUMMA TILLGÅNGAR

37 547

35 992

Moderbolagets
Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

23, 24
19

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar hos koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordringar hos koncernföretag
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Not

2020-06-30

2019-06-30

23 316
9 045
-1 511
30 850

22 667
11 546
-1 853
32 361

213
164
3 256
553
2 511
6 697

313
128
0
728
2 462
3 632

37 547

35 992

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Fonder
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder till koncernföretag
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

-4 691
-8
-4 699

-1 853
-148
-2 001

-11
1 060
-231
-64
3 130
-815

-19
101
595
-36
-116
-1 476

0
0

676
676

-240
-240

-3 411
-3 411

-1 055

-4 211

7 118
6 063

11 329
7 118

Tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp).
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet
med försäljningsvillkoren. Koncernens försäljning av varor i egna enheter intäktsredovisas i sin helhet
vid försäljningstillfället. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Studentkårens försäljning av medlems- och övriga intäkter redovisas i sin helhet vid försäljningstillfället.
Erhållen sponsring intäktsredovisas vid inbetalning om inte intäkten är kopplat till något åtagande.
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört
tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren En befarad förlust på ett
uppdrag redovisas omgående som kostnad.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde ökat med aktiveringar
och minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan eventuella nedskrivningar och utrangeringar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Avskrivningar beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden ökade med aktiveringar och minskade med
utrangeringar och avyttringar. Anläggningstillgångar delas upp på betydande komponenter om skillnaden
i förbrukning av dessa bedöms vara väsentlig.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
20%
Koncessioner, patent, licens, varumärken och liknande rättigheter
20%
Maskiner och inventarier
10-33%
Byggnader indelas i betydande komponenter, viktad avskrivning 2,14-2,29%
Byggnadsinventarier
5-10%
Hyresgästanpassningar
10%

Aktivering av låneutgifter
Externa räntekostnader jämte kostnaden för uttag av pantbrev aktiveras under byggtiden och skrivs från
och med färdigställande av i enlighet med byggnadens uppdelning i komponenter.
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och /eller värdestegring. I begreppet
förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark, byggnadsinventarier och hyresgästanpassningar.
Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde ökat med aktiveringar och
minskat med ackumulerade avskrivningar, delvisa utrangeringar och eventuella nedskrivningar.
Fastigheterna är obelånade och det finns inga uttagna pantbrev. Värdehöjande åtgärder aktiveras löpande
och åldersavdrag och förslitning återspeglas i de årliga avskrivningarna vilket medför att företaget
bedömer att det bokförda värdet är det värde som bäst motsvarar marknadsvärdet.
Företaget tar löpande ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov vilket man bedömt att det
inte gör.
Utgående planenligt restvärde, taxeringsvärde och bedömt marknadsvärde framgår av not till byggnad.
Värdepappersinnehav
Hela innehavet av aktier, aktierelaterade placeringar samt räntebärande placeringar klassificeras som en
finansiell anläggningstillgång i enlighet med BFNAR 2012:1 eftersom det bakomliggande syftet är att
portföljen är avsedd att innehas under längre tid än tolv månader efter balansdagen. Finansiella
placeringar värderas och bokförs initialt till anskaffningsvärde. Efter den initiala redovisningen värderas
de finansiella placeringarna till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med reglerna i kapitel 12 i
BFN AR20112:1, K3. Avkastningen på räntebärande placeringar redovisas i bokföringen som en
upplupen ränteintäkt vid varje månadsskifte men redovisas i sin helhet i deklarationen först när
obligationen säljs eller förfaller till betalning.

Leasingavtal
I juridisk person redovisas samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. För koncernen har inga
väsentliga finansiella leasingavtal identifierats.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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Skatter
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som
beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

Ersättningar till anställda
Löner, andra ersättningar och pensioner till styrelse, VD och övrig personal framgår av not.
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda
planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något
ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt
Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar..
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar och uppskattningar som har en betydande effekt på redovisade belopp i
årsredovisningen har gjorts utöver vad som framgår av redovisningsprinciperna.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren
Försäljning
Kåravgifter
Övrig nettoomsättning

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

118 443
4 718
4 448
127 609

153 068
4 878
7 777
165 723

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

4 718
4 448
9 166

4 878
7 777
12 655

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

276
1 427
8 286
9 990

325
1 316
4 969
6 610

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

1 599
276
1 427
542
3 845

2 035
325
1 316
119
3 794

Moderbolaget

Nettoomsättningen per rörelsegren
Kåravgifter
Övrig nettoomsättning

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Sponsring
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter

Moderbolaget

Administrationsbidrag
Sponsring
Medel från Chalmers
Övriga ersättningar och intäkter
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Not 4 Arvode till revisorer
Koncernen

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

399
25
0
0
424

444
0
0
0
444

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

133
0
0
0
133

135
0
0
0
135

Moderbolaget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Not 5 Leasingavtal, som leasgivare
Koncernen
Under periodens intäktsförda leasingavgifter, uppgår till 5 983 tkr
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
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2018-07-01
-2019-06-30
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16 556
40 673
63 332

4 932
19 686
42 204
66 822
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Not 6 Leasingavtal, som leastagare
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 16 559 tkr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

16 864
43 139
1 393
61 396

16 793
24 500
3 300
44 593

Moderbolaget
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 656 tkr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
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663
1 326
1 989

650
1 950
2 600
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Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

63
58
121

67
68
135

1 639
39 829
41 467

1 448
41 462
42 910

137
2 023
11 623
13 782

127
2 293
13 599
16 019

55 250

58 929

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

9
11
20

15
6
21

5 942
5 942

5 604
5 604

249
1 259
1 508

274
1 629
1 903

7 449

7 507

Moderbolaget

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

Värdering till marknadsvärde
Utdelning på noterade aktier och andelar
Resultat vid försäljning av noterade aktier och andelar
Värdereglering av noterade aktier och andelar
Kupongintäkt räntepapper
Resultat vid försäljning av räntepapper
Värdereglering räntepapper
Övriga finansiella kostnader

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

0
47
40
82
169
14
-165
-45
142

16
57
868
-563
176
304
235
-33
1 060

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

15
-36
40
20

19
139
237
395

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

14
-10
5

16
36
52

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

4
4

9
9

Moderbolaget

Erhållna utdelningar
Värdereglering av noterade aktier och andelar
Resultat vid försäljning av noterade aktier och andelar

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Övriga ränteintäkter
Kursdifferenser

Moderbolaget

Övriga ränteintäkter
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Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

-56
-56

-23
-23

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

-37
-37

-13
-13

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

-461

-1 899

186
-275

-801
-2 700

Övriga räntekostnader

Moderbolaget

Övriga räntekostnader

Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonränta på periodiseringsfonder
Skatteeffekt hänförlig till ej skattepliktig
verksamhet
Skatteeffekt av ändrad skattesats
Redovisad effektiv skatt

Transaktion 09222115557438003398

21,40

-4,86

2019-07-01
-2020-06-30
Belopp
-5 659
1 211
-488
13
-9
-1 004
2
-275

Procent

22,00

20,56

2018-07-01
-2019-06-30
Belopp
13 132
-2 889
-153
752
-3
-408
0
-2 700
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Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-06-30

2019-06-30

55
55

55
55

-29
-18
-48

-11
-18
-29

8

26

Not 13 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-06-30

2019-06-30

80
80

80
80

-70
-10
-80

-54
-16
-70

0

10

2020-06-30

2019-06-30

8 475
0
8 475

0
8 475
8 475

-282
-1 695
-1 977

0
-282
-282

6 497

8 192

Not 14 Goodwill
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 15 Byggnader och mark
Koncernen
2020-06-30

2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

108 180
1 617
-1 648
108 149

108 180
0
0
108 180

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-24 353
1 374
-2 086
-25 065

-22 313
0
-2 040
-24 353

Utgående redovisat värde

83 085

83 827

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde
Verkligt värde

83 085
85 946

83 827
86 243

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

10 013
3 565
13 578

7 756
3 578
11 334

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

78 839
4 246
83 085

79 581
4 246
83 827

2020-06-30

2019-06-30

797
742
1 539

607
190
797

-346
-80
-426

-311
-35
-346

1 113

450

Not 16 Byggnadsinventarier
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 17 Hyresgästanpassningar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-06-30

2019-06-30

5 046
5 046

5 046
5 046

-3 237
-430
-3 667

-2 807
-430
-3 237

1 379

1 809

2020-06-30

2019-06-30

15 772
1 318
-716
0
16 373

13 055
2 587
-138
268
15 772

-10 921
492
-1 982
-12 411

-9 435
42
-1 497
-31
-10 921

3 963

4 851

2020-06-30

2019-06-30

4 116
4 116

4 116
4 116

-4 116
-4 116

-4 116
-4 116

0

0

Not 18 Maskiner och inventarier
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Anskaffningsvärde från förvärv intressebolag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Ingående avskrivningar från förvärv av intressebolag
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värdeförändring
Värdeförändring till marknadsvärde
Utgående ackumulerade uppskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-06-30

2019-06-30

42 069
10 942
-2 803
0
50 207

52 258
14 761
-8 780
-16 171
42 068

1 537
-52
1 485

1 851
-314
1 537

51 692

43 605

2020-06-30

2019-06-30

19 017
2 112
-2 073
19 056

18 797
3 112
-2 891
19 017

654
-36
618

515
139
654

19 674

19 671

2020-06-30

2019-06-30

570
4 055
4 625

673
3 853
4 526

2020-06-30

2019-06-30

61
61

50
50

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående värdeförändring
Värdeförändring till marknadsvärde
Utgående ackumulerade uppskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 20 Varulager
Koncernen

Lager av råvaror
Lager av färdiga varor

Moderbolaget

Lager av färdiga varor
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalada kostnader och upplupna intäkter

2020-06-30

2019-06-30

3 483
25
2 176
5 684

3 038
24
2 606
5 668

2020-06-30

2019-06-30

166
111
276

0
94
94

2020-06-30

2019-06-30

189
4 400
1 300
887
2 058
3 381
12 215

403
4 353
1 361
693
2 181
4 620
13 611

2020-06-30

2019-06-30

766
135
58
1 551
2 511

633
141
64
1 624
2 462

Moderbolaget

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalada kostnader och upplupna intäkter

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

Moderbolaget

Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
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Not 23 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2020-06-30

2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 079
240
7 319

3 667
3 411
7 079

Utgående redovisat värde

7 319

7 079

Not 24 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
AB Chalmers Studentkårs
Företagsgrupp

AB Chalmers Studentkårs
Företagsgrupp

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%

6 000

7 319
7 319

Org.nr

Säte

Eget
kapital

556187-2895

Göteborg

32 945

Resultat
3 429

Direkt- och indirektägda dotterbolagens organisationsnummer och säte:
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp
Chalmers Studentkårs Restaurang AB
Chalmers Studentkår Rekrytering AB
Chalmers Studentkår Promotion AB
Chalmers Teknologkonsulter AB
Emils Kårhus AB
Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar Ekonomi AB
Emilias Kårhus AB
AB Ölbruket

Transaktion 09222115557438003398

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

556187-2895
556547-2973
556739-3433
556763-1394
556663-6212
556566-6046
556973-0228
559005-3293
556029-7854

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
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Not 25 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
2020-06-30

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets förlust

9 045
-1 511
7 533

disponeras så att
i ny räkning överföres

7 533

Not 26 Förändring av fonder
Moderbolaget

Byggnadsfonden
Fonden Kårens Framtid
Cortegefonden
Follinfonden
Investeringsfonden LOB
PS-fonden
Gasquefonden
Spexfonden
PU och LoBs Filmfond
Fonden Kollekten
Tofsenfonden
CFFC exponeringsfond
Pyrotfonden
Svea fonden
PU fonden

Årets
ingång
9 567
6 111
2 213
943
586
1
536
405
469
278
110
592
857
0
0
22 667
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Årets uttag

Årets
avsättning

Årets
utgång

-14
-9
-1 305
-76
-47
0
-1
-74
-1
0
-51
-160
-104
-60
0
-1 901

826
0
0
0
638
1
47
428
25
36
0
11
0
174
364
2 550

10 379
6 102
911
867
1 175
1
582
759
493
314
59
444
753
114
364
23 316
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Not 27 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av imateriella anläggningstillgångar
Marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Resultat vid utrangering av materiella anläggningstillgångar

2020-06-30

2019-06-30

4 578
1 723
-83
0
469
6 687

3 919
317
200
-4 162
0
274

2020-06-30

2019-06-30

-3
-5
-8

-139
-9
-148

Moderbolaget

Marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar
Ränta på långfristig fordran
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Göteborg

Dennis Norman
Kårordförande 19/20

Petter Häggberg
Vice kårordförande 19/20

Emilia Sandolf
Sociala enhetens ordförande 19/20

Lovisa Berglund
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 19/20

Emma Stavås
Utbildningsenhetens ordförande 19/20

Roger Nordman
Direktör

David Welander
Kårordförande 20/21

Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21

Anna Lindqvist
Sociala enhetens ordförande 20/21

Jesper Stensson
Arbetsmarknadsenhetens ordförande 20/21

Gabriel Aspegrén
Utbildningsenhetens ordförande 20/21
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Vår revisionsberättelse har lämnats

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Cedrik Sjöblom
Lekmannarevisor

Johan Wennerbeck
Lekmannarevísor

Leo Benson
Lekmannarevisor

Oskar Leander
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till fullmäktige i Chalmers Studentkår, org.nr 857200-2577

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Chalmers Studentkår för
räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och
koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
Chalmers Studentkår Verksamhetsberättelse 19/20 och ”What have we done for you?”-Summary of the Student
Union Impact work 2019/2020 men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende dessa.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Styrelsens och direktörens ansvar
Det är styrelsen och direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och direktören ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och direktören för
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och direktören avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

•
•
•

•
•

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening och koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens och koncernens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
direktörens förvaltning för Chalmers Studentkår för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelseledamöterna och direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och direktörens ansvar
Det är styrelsen och direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller direktören i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Göteborg den dag som framgår av min underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Cedrik Sjöblom
Förtroendevald revisor

Johan Wennerbäck
Förtroendevald revisor

Leo Benson
Förtroendevald revisor

Oskar Leander
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare
Adam Hjalmarsson
adam.hjalmarsson@pwc.com
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Returnerat namn från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Datum

Gunilla Lönnbratt
gunilla.loennbratt@pwc.com
19660820-5560
Leveranskanal: E-post

CHALMERS STUDENTKÅR 857200-2577 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2020-12-01 11:12:08 UTC

Returnerat namn från Svenskt BankID: CARL CEDRIK SJÖBLOM

Datum

Cedrik Sjöblom
cedrik.sjoblom@chs.se
19910718-4435
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Returnerat namn från Svenskt BankID: JOHAN WENNERBECK

Datum

Johan Wennerbäck
johan.wennerbeck@chs.se
19950223-2912
Leveranskanal: E-post
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Returnerat namn från Svenskt BankID: LEO BENSON

Datum

Leo Benson
leo.benson@chs.se
19980511-5095
Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID
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Returnerat namn från Svenskt BankID: OSKAR LEANDER

Datum

Oskar Leander
oskar.leander@chs.se
19970222-4859
Leveranskanal: E-post
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REVISIONS-PM
2020-11-18
Lekmannarevisorerna

Revisions-PM från lekmannarevisorer
Verksamhetsåret 2019/2020
Lekmannarevisorerna har granskat Chalmers Studentkårs kommittéer och kårföreningar
för verksamhetsåret 2019/2020. Redovisningen för kommittéer håller som tidigare år
överlag god standard och verksamheten bedrivs i enlighet med kårens styrdokument.
Redovisningen och svarsfrekvensen från kårföreningar är däremot bristande och behöver
förbättras; se stycke längre ned.

COVID-19:s påverkan
De restriktioner, riktlinjer och den osäkerhet som följt spridningen av COVID-19 sedan
början av 2020 har inneburit en generell omställning för de flesta kommittéer i hur de
fokuserat sin verksamhet, framförallt under årets tredje och fjärde kvartal. När arrangemang
har behövt ställas in har kommittéer med inkomster knutna till dessa påverkats i större
utsträckning. Det har inte nödvändigtvis inneburit att ekonomin lidit då även relaterade
utgifter har minskat eller upphört, men för kommittéer i behov har Chalmers Studentkårs
Kårledning bidragit med pengastöd. Under de rådande omständigheterna kan kommittéers
reaktioner på COVID-19, med bland annat inställda eller mindre arrangemang under
ordnade former, anses verka för god studentnytta i form av studenthälsa.

Förenkling av bokföringsrutiner för kassörer
I början av verksamhetsåret tog studentkårens administrativa chef (AC) en tydlig roll i att
förbättra kassörers bokföring, då enkla bokföringsfel alltid återkommit år efter år. AC
tillsammans med lekmannarevisorer och VO har därför sett över hur instruktioner för
kassörer kan förtydligas och hur deras bokföringsrutiner kan förenklas. Detta ledde bl.a. till
minskat pappersarbete för både kassörer och lekmannarevisorer, då vissa underlag vid
närmare granskning inte var nödvändiga och andra underlag kunde rapporteras digitalt i
bokföringssystemet istället. Förändringarna har varit möjliga tack vare den kollektiva
kunskapen inom ekonomi, bokföringsjuridik och revision. Ensamma hade exempelvis inte
lekmannarevisorer kunnat avgöra och bestämma vilka underlag som varit onödiga eller okej
att redovisa digitalt.
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Centralisering och framtida granskning
Med tanke på centraliseringen av studentkårens samtliga kommittéer har
lekmannarevisorerna diskuterat, både internt och med bl.a. PwC, hur de kan omfördela sitt
arbete. Tidigare år har större delen revisionstid lagts på decentraliserade kommittéer då
deras ansvar för bokföring motiverat en närmare granskning. Denna fördelning har gjort att
centraliserade kommittéer inte givits lika mycket uppmärksamhet, varvid det accepterats
att de har haft olika stil, fokus och omfattning i sin kvartalsrapportering. Efter diskussioner
om hur det skulle se ut om detta gällde alla kommittéer med start verksamhetsåret 20/21,
blir det däremot uppenbart att de nuvarande instruktionerna och granskningsrutinerna för
centraliserade kommittéer inte kommer vara tillräckliga för att ge en god inblick i
studentkårens alla kommittéer. Därför anses det rimligt att ta fram nya granskingsrutiner
samt en ny mall för kvartalsrapportering, vilken ger kommittén instruktion, exempel och
känsla för innehåll, stil, fokus och omfattning. Exempelvis bör kommittén reflektera om sin
egen studentnytta samt bifoga en ekonomisk rapport, såsom aktuellt utfall mot budget, för
att ge bättre inblick i verksamheten.
Utöver granskning av kommittéer utför lekmannarevisorer även annan granskning enligt
instruktion. Eftersom det frigörs mer tid som annars gått åt till sifferbokföring, så bör
revisionen överlag skifta fokus till de områden som tidigare inte varit i lika stort fokus,
exempelvis granskning av Kårledning och Kårfullmäktige. Vidare bör strukturen för
Revisions-PM reflektera centraliseringen av kommittéer, och beteckningar för
”centraliserade” och ”decentraliserade” kommittéer tas bort i styrdokument (bl.a. i
lekmannarevisorernas instruktion) eftersom detta inte görs någon skillnad på längre.

Konsekvenser för okontaktbara kårföreningar
Granskningen av kårföreningar gjordes detta år efter verksamhetsårets slut och inga
proaktiva åtgärder kunde därmed tas mot sittande parter. Det kan konstateras att många
kårföreningar sköter sig exemplariskt. Ingen skugga ska falla över dessa föreningar, men det
finns en hel del som inte skickar in något material alls och därmed inte följer kårens stadga
(§17:6). Det bör nämnas att ett par av dessa kårföreningar i allra högsta grad är levande och
ofta har aktiviteter. Föregående verksamhetsår har det gjorts försök att förbättra
inrapporteringen genom kontakt direkt med kårförening eller via kårledningen, men det
har inte gett resultat. Eftersom det inte finns något mellanläge mellan att försöka kontakta
dem, prata med kårledning eller skriva i RevisionsPM, så beskrivs detta problem i det
sistnämnda för att informera om bristen på konsekvenser för okontaktbara kårföreningar.
När tid nu har frigjorts för lekmannarevisorerna genom centraliseringen bör de tillsammans
med vSO se till att reella åtgärder tas mot de föreningar som ignorerar att lämna in material.
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Centraliserade kommittéer
Granskningen av de centraliserade kommittéerna sker via skriftliga kvartalsrapporter som
beskriver verksamheten. Enligt dessa rapporter bedöms kommittéerna utföra sina ålagda
arbetsuppgifter. Den enda avvikelsen är att IAESTE inte har inkommit med rapporter för
årets tredje och fjärde kvartal. Samtal har förts med VO och lekmannarevisor har försökt nå
vederbörande inom IAESTE utan resultat.

Chalmersspexet Bob och Chalmersspexet Vera
Detta verksamhetsår har Chalmersspexet Vera och Chalmersspexet Bob behandlats som två
centraliserad kommittéer för att nästkommande verksamhetsår läggas ned. Den nya kommittén,
Chalmersspexet, som består av tidigare medlemmar från Vera och Bob samt nya medlemmar, är
den kommitté som kommer granskas kommande verksamhetsår. Nästkommande Revisions-PM
kommer reflektera detta samt att alla kårens kommittéer är centraliserade. Se punkt om
”Centralisering och framtida granskning.”

Decentraliserade kommittéer
Chalmers Cortège Committé (CCC)
Bokföring har sköts korrekt och småfel har åtgärdats vid retur. I början av verksamhetsåret,
då CCC19 var sittande, uppstod frågetecken kring en årlig utbildningsresa som utgjorde en
relativt stor kostnad. Motiv till hur resan bidrog till verksamheten ansågs bristfällig, men
det klargjordes efter samtal med kassör och VO. Då resan fortsatt kommer vara årligt
förekommande, bör motivering dokumenteras i kvartalsrapporteringen.
På grund av COVID-19, behövde CCC20 tyvärr ställa in Cortègen 2020. Detta innebar
förluster för kommittén, men det förmildrades av att flera annonsörer i Cortégeprogrammet
valde att inte kräva tillbaka annonskostnaderna. Istället för en cortége, kom kommittén
istället på andra sätt att skapa värde inom ramen för dess verksamhet. Bland annat hölls en
Mini-Cortège, där ekipage i modellstorlek byggdes av kommittén och ställdes ut på olika
ställen i Göteborg för allmänheten att beskåda.

Chalmers Film- och Fotocommitté (CFFC)
Bokföringen har skötts mycket bra utöver småfel som åtgärdats efter retur. Över alla kvartal
har det varit tydligt vad olika kostnader motsvarat och tillräckliga motiveringar för dessa
har givits. Verksamhetsmässigt gick de första kvartalen bra, dock påverkade COVID-19
kommitténs verksamhet, som till stort är beroende av evenemang. Till följd har kommittén
under andra halvåret riktat om fokus till annat arbete såsom upprustning av lokal.
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Chalmers Pyrotekniska Kommitté (Pyrot)
Verksamhetsåret gick som planerat fram till vårterminen 2020, varför kommittén kunde
hålla sitt största arrangemang vid nyår som vanligt. Under vårterminen fick man däremot
skala ner på verksamheten. Tack vare ett välfungerande lager och gott samarbete med
leverantörer har kommittén endast påverkats marginellt ekonomiskt, med ett
rörelseresultatet på -100 148,43 kr mot budgeterade -92 900 kr. Kommittén fick under
omständigheterna dessvärre ställa in sin teambuildingresa utomlands, vilken de heller inte
fick tillbaka pengar för. Trots COVID-19, har löpande bokföring och tillhörande
rapportering hanterats exemplariskt från start.

FestU
Verksamheten gick som planerat fram till vårterminen 2020, varför kommittén dessvärre
behövde ställa in Valborgskalaset. COVID-19 har innebur en signifikant ekonomisk
störning för verksamheten, med ett rörelseresultat på -74 810,48 kr mot budgeterade 23 200
kr. Slutresultatet balanserades däremot till 0 genom ett uttag ur Follinfonden.
Kvartalsrapporteringen var inledningsvis bristfällig, men har vid anmärkning successivt
blivit tillräcklig. Tack vare studentkårens administrativa chef har kundfakturor från tidigare
verksamhetsår hanterats.

Ljud- och Bildgruppen (LoB)
Verksamheten har trots COVID-19 kunnat förvaltas väl även om det inneburit färre möjligheter
för verksamhet (exempelvis Valborgskalaset). Bortsett från normala småfel, finns det inget att
anmärka på bokföringsmässigt. Alla kvartal har rapporterats in tydligt och i tid.

Programkommittén (PU)
Verksamheten gick som planerat fram till vårterminen 2020, varefter biovisningar helt ställdes
in för årets fjärde kvartal. Kommittéen har istället utforskat möjligheten och intresset för att ha
virtuella tillställningar. Bokföringen har annars sköts väl bortsett från normala småfel. Alla
kvartal har rapporterats in tydligt och i tid.

Svea Skivgarde
Verksamheten har trots COVID-19 kunnat förvaltats väl även om det inneburit färre
möjligheter för verksamhet (exempelvis Valborgskalaset). Bokföringen är exemplarisk utan
något att anmärka på. Alla kvartal har rapporterats in tydligt och i tid.
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Iakttagelser

Vår rekommendation

Företags

Vi har under året tagit del av styrelseprotokoll och kunnat utläsa att
styrelsen för företagsgruppen under året initierat ett arbete med att ta
fram en dokumenterad riskanalys för att säkerställa att koncernen
identifierat hot och möjligheter. Riskanalysen bör också vara ett
konkret underlag för handlingsplan framåt och inkludera en intern
kontrollplan.

Vi rekommenderar att styrelsen för
Kåren och dotterbolagen fortsätter
arbetet med att dokumentera risker och
baserat på riskanalysen tar fram en
intern kontrollplan.

Arbete me
intern kon

Vi har per rapporteringstillfälle ännu ej tagit del av riskanalys med
eventuellt tillhörande intern kontrollplan

ning och iakttagelser
och förvaltning

ng och

Iakttagelser

Vår rekommendation

Företags

Chalmers Studentkårs bokföring har varit uppdelad i olika
huvudböcker. En central huvudbok samt separata huvudböcker i
specifika kommitéer. Kommittéernas bokföring har skötts av studenter
som har förtroendeuppdrag ett år i taget. För att redovisa
Studentkårens totala verksamhet har bokföringen från de kommitéer
som redovisar i separata huvudböcker lästs in i Studentkårens
centrala bokföring i samband med årsbokslutet. Den centrala
huvudboken/bokföring sköts av ekonomifunktionen på Kåren.

För att säkerställa en korrekt bokföring,
för att kunna följa resultat och ställning
löpande samt säkerställa korrekt
redovisning av källskatt och sociala
avgifter rekommenderar vi att Kårens
ekonomifunktion fortsatt bokför samtliga
kommittéer och den centrala funktionen
i en huvudbok.

Från och
bokföring

Eftersom bokföringen av kommittéerna har skötts av förtroendevalda,
erhålls inte samma kontinuitet i rutiner och redovisning som för
Studentkåren, vilket ökar riskerna för fel.
Kontroll av kommittéernas bokföring och avstämningar har utförts av
lekmannarevisorerna kvartalsvis i samband med kommittéernas
rapportering. Vidare har vi noterat att under året har ytterligare
kontroll av kommittéernas bokföring införts i och med att den
administrativa chefen har genomfört löpande avstämningar dels för
Studentkårens redovisning, likt tidigare,men även för de kommitéer
vilka har redovisats i separata huvudböcker.
Vi har blivit informerade att från och med 2020-07-01 sker nu all
bokföring centralt av ekonomifunktionen, även kommitéernas
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Iakttagelser

Vår rekommendation

Genomgång och bedömning av rutin för intäktsredovisning har
utförts. Vi har inga väsentliga noteringar från granskningen.

Vi rekommenderar att fortsättningsvis
uppdatera och se över rutinbeskrivning
för att spegla förändringar i processen.
Detta för att minska riskexponering vid
eventuell frånvaro av personal som kan
medföra att administration och
redovisning inte kan hanteras löpande
samt minska beroendet av enskilda
personer.

Skriftlig rutinbeskrivning har färdigställts under året i enlighet med vår
rekommendation från förra årets rapportering. .

Genomgång och bedömning av lönerutin har utförts samt
stickprovskontroller med fokus på fullständighet, periodisering och
godkännande.
Vi har noterat att rutinmässig uppföljning och attest av förändrad fast
data i löneregistret införts i enlighet med vår rekommendation från
tidigare rapportering.

Vi rekommenderar att fortsatt
genomföra löpande uppföljning av
förändrad fasta data.

Företags

ning och iakttagelser
och förvaltning forts.

Iakttagelser

Vår rekommendation

Genomgång och bedömning av inköpsrutinen har utförts samt
stickprovskontroller med fokus på fullständighet, periodisering och
godkännande.

Vi rekommenderar att fortsatt
dokumentera godkännande av
leverantörer och genomföra löpande
uppföljning av förändrad fasta data.

Vi har noterat att rutin för godkännande av leverantörer formaliserats
samt att rutinmässig uppföljning och attest av förändrad fast data i
leverantörsregistret införts i enlighet med vår rekommendation från
tidigare rapportering och rutin bedöms som god.

Företags

ning och iakttagelser
och förvaltning forts.

Iakttagelser

Vår rekommendation

Företags

.Genomgång och bedömning av rutin för löpande bokföring så som:
- Avstämningsrutiner
- Bokföringsunderlag
- Godkännande

Vi rekommenderar att bokföringsorder
attesteras av annan person än den som
upprättat den.

För samtl
samt Före
Emilias K
systemstö
Vi komme
attest av r
bokförings
beloppsgr
För Emil o
storleken
är praktisk
bokförings

Enligt vår bedömningar fungerar rutiner bra men likt tidigare år
kvarstår följande notering:
●

Administrativ chef kan bokföra och attesterar sina egna
manuella bokföringsorder.

ning och iakttagelser

on

ecklingsområden, väsentliga områden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet. Vi diskuterar
ger råd kring hur ni kan arbeta med dem på vårt nästa möte. Vi har även möjlighet att förmedla kontakt med våra
nvänder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttagelser vilket finns beskrivet i bilaga 2.

rs
B

Iakttagelser

Vår rekommendation

Under 2018/2019 förvärvades resterande 50% av Chalmers
Teknologkonsulter AB för 6,2 Mkr.

Vi rekommenderar med hänsyn till
väsentliga belopp att andelarna
respektive goodwill fortsatt värderas
genom impairment test i kommande års
bokslut.

Per 2020-06-30 uppgår bokfört värde på andelarna till 6,3 Mkr samt
goodwill i koncern till 6,5 Mkr. Avskrivningar på goodwill sker från
förvärvet med en bedömd nyttjandetid om fem år vilket innebär en
årlig avskrivning om 1,7 Mkr.
I samband med bokslutet har vi tagit del av ledningens värdering av
andelarna i CTK. Värderingen baseras på framtida prognoser för
EBIT och uppgår till 15 Mkr. Prognosen visar på en kraftig ökning av
kassaflöde vilken enligt vår bedömning synes vara väl optimistisk
med hänsyn till historiska resultat för bolaget. Bokfört värde på
andelarna om 6,3 Mkr har accepterats eftersom förvärvet än så länge
är relativt nytt samt att bolagets substansvärde understiger bokfört
värde på andelarna med endast 2,4 Mkr
Om kommande års utfall och framtida prognos blir lägre än det som
varit underlag för värdering vid årets bokslut behöver omprövning av
värdering ske.

Företags

ning och iakttagelser

on forts.

Emils
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Iakttagelser

Vår rekommendation

Tidigare år har bolagen använt en intern beräkningsmodell för
beräkning av verkligt värde av bolagens fastigheter vilken har
bedömts inte helt rättvisande bl a med hänvisning till att det saknas
jämförande objekt mm. Under året har därför verkligt värde på
fastigheterna bedömts utgöras av det bokförda värdet med motivering
att värdehöjande åtgärder aktiveras löpande, åldersavdrag och
förslitning återspeglas i de årliga avskrivningarna vilket medför att
ledningen bedömer att det bokförda värdet är det värde som bäst
motsvarar marknadsvärdet. Bedömning av verkligt värde görs i syfte
att fastställa om det föreligger en indikation på ett eventuellt
nedskrivningsbehov samt för upplysning i årsredovisningen.

Vi delar företagsledningens bedömning
avseende modell för uppskattning av
verkligt värde. Vår rekommendation är
dock att årligen ompröva att fastställda
nyttjandetider etc återspeglar förslitning
på fastigheterna mm.

Företags

ning och iakttagelser

stöd

entliga områden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av omställningsstöd. Omställningsstöd, där vi so
kts av Chalmers Studentkårs Restaurang AB.Vi använder trafikljus för att bedöma väsentligheten av våra iakttage
2.

l, maj

Iakttagelser

Vår rekommendation

Företags

Chalmers Studentkårs Restaurang har sökt omställningsstöd för
perioderna mars-april, maj och juni-juli. Vi har utfört en revision i
enlighet med International Standard on Auditing (ISA) för perioderna
mars-april och maj, och en revision enligt särskild överenskommelse
(SNT 4400) för perioden juni-juli.

Vi rekommenderar att i likhet med
omställningsstödet för perioden
mars-april, intäktsföra ansökta stöd i
den period då skatteverket tagit beslut.

Vi har följ
stöden i d

Vi har tagit del av upprättade underlag tillsammans med ansökan till
skatteverket och avlämnat rapport som tillstyrker ansökningarna.
Sökt stöd avser:
Mars-april: 1 011 tkr.
Maj: 691 tkr.
Juni-juli: 1 250 tkr.
Noterbart är att stöden ska intäktsföras först när skatteverket beslutat
om omställningsstöd. Beslut om stöd för perioden mars-april har
tagits efter utgången av räkenskapsår 19/20. Intäkterna har därför
enligt riktlinjer intäktsförts korrekt på räkenskapsåret 20/21.
Per upprättandet av denna rapport i december 2020 har skatteverket
ännu ej beslutat om omställningsstöd för perioderna maj och juni-juli.
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Email: adam.hjalmarsson@pwc.com
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m ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillg
PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings
inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i de
för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser ”PwC” PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i
h ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.

ter &
ter

ingar i redovisningen

ndrad) ”Granskning av uppskattningar
ngen”

iga förändringar

ttrade standarden för uppskattningar i redovisningen och
ändrade standarden förstärker och utökar de befintliga
n. Dessa ändrade krav kommer att få en betydande
edömningsprocesserna och omfattningen av det
öras som blir följden av dessa ändrade krav.

da till ett krav på att öka graden av dokumentation i
e arbetet och dokumentationen under planeringen kommer
e tester av uppskattningarna i redovisningen och
kontrollerna. Det i sin tur kommer att ställa ytterligare krav
och stödja sina uppskattningar i redovisningen.

Hur kommer de olika faserna i revisionen att p
kraven?

Förståelse och planering
•
En mer detaljerad förståelse för processer och kont
förfrågningar och begäranden av stödjande dokume
•
Mer djupgående utvärdering av ledningens process
styrning av uppskattningar för redovisningsändamå
•
Riskbedömningsprocesser utförda för fler bedömnin
Det kommer att kräva att företagen förbättrar dokumentatio
riskbedömningsprocessen, styrningen av uppskattningar i r
dokumenterar de riskbedömningar som görs
Fältarbete och genomförande

Test av interna kontroller

Strängare krav på tester av
ledningens metoder

Övervägande av om
uppgifterna hanterar
osäkerhet i
uppskattningarna

Ökade krav på
kommunikation

•

Utökade rutiner och ytterligare bevis för och test av
och data
•
Ökade tester och beroende av interna kontroller
Det kommer att kräva att företagen förbättrar dokumentatio
riskbedömningsprocessen, styrning av uppskattningar i red
dokumenterar de riskbedömningar som görs
Kommunikation och slutförande
•
•
•

Ytterligare frågor måste kommuniceras till dem som
Ytterligare uppgifter från ledningen om uppskattning
Utökade processer för att utföra ”stand stand”-utvär
redovisningsändamål i slutförandefasen
Uttalande från företagsledningen kommer att utökas jämför

errisk måste vara på styrelsens agenda

river behovet av snabb förändring inom cybersäkerhetso

r

1
Förändringar i hur vi gör
affärer, konkurrerar och
interagerar med kunder

2
Förändringar i vårt sätt
att arbeta, upprätthålla
operationell effektivitet,
effektivitet och
motståndskraft

●

●
●

●

●

●
●

●
●

Ökad komplexitet och
kontroll av lagstiftningen

4

Den ständigt växande
attackytan och ökad
sofistikering av
hotlandskapet

●
●

3

●
●

ns genomslagskraft

vid-19 har belyst cyberiskens genomslagskraft liksom den in
en och den potentiellt utbredda effekten av externa kriser
Intern IT

IT leve

rantör

Utökad
leveranskedja

truktur
Infras röms
uppst

Eme

rging

Företag A

Företag B
Slutkund
Företag C

s: global interconnectedness of Cyber Risk (Zurich).

Partners
Kritiska affärsfunktioner rör sig
uppströms
Hög kontroll

Begränsad kontroll

Tech

t nästa drag?

yberisker

elser och VD:s ansvar för övervakning av cyberisker, vilket driver efterfrågan på bättre
a och formulera affärs- och ekonomiska effekter av cyberrisker.

an över 21 miljarder IoT-enheter världen över, och attackerna på IoT-enheter ökade med mer
er första halvåret 2019.1
isationer kommer att drabbas av cyberhändelser under 2020 och den ackumulerade
r cyberbrott beräknas till 6 biljoner dollar år 2021.1
var den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång 50MSEK, en ökning med 30% sedan
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te inledningsvis affärer och transformationer på paus men när organisationer återvänder till ett nytt
d kommer det att vara med en ny uppsättning krav på digitalisering, cybersäkerhet, integritet och

hantering av cyberhändelser öka börsvärdet (+ 20%) medan dålig förvaltning kan täcka
) upp till 8 månader efter incidenten.3

ar sin verksamhet och det operationella arbetet utifrån en ny digital verklighet måste
ntegritet vara en del av strategin. Nuvarande tillvägagångssätt för hantering av cyberrisker måste
ktiva, checklist- och efterlevnadsbaserade metoder, till en datadriven och proaktiv riskmodell
s- till mer av upptäckar- och responsförmåga för att motverka attacker.
CYBERSÄKERHET

Protect

Detect
1

RESILIENS

Respond

Recover

Doffman, Z. 2019. “Cyberattacks on IoT Devices Surge 300% in 2019, ‘Measured in Billions’, Report Claims”. Forbes. 14 Sept. 2019.
Walker, I. 2019. “Cybercriminals Have Your Business in Their Crosshairs and Your Employees Are in Cahoots with Them”. Forbes. 31 January 2019.
2
“Cost of a Data Breach Study”, IBM/Ponemon, 2018
3
“Reputational Risk in the Cyber age - the impact on shareholder value”,
Pentland Analytics/Aon, 2018
2

rhet

nde för hela organisationen
Strategi & riskaptit
Styrning och organisation
Identifiera och utvärdera tillgångar,
risker, hot och sårbarheter

Cyberrisk

Integration av säkerhetsrisk i
hantering av operativ risk och
koncernrisk
Hantering av tredjepartsrisk
Övervakning och rapportering

Cybersäkerhet

Motståndskraft

Händelsehantering
Säkerhetskopiering och
återställning
Krishantering
Företagskontinuitet
Återhämtning vid katastrofer
Kommunikation
Ständiga förbättringar

a effekterna av COVID-19 inom cybersäker

örklarats som en pandemi av Världshälsoorganisationen och har påverkat individer, familjer och samhälle
på organisationer, inklusive förändringar i hur anställda arbetar (dvs åtkomst och interaktion med inform
nya risker för vissa företag och förändrar deras riskproﬁl.

sarbete och
rksamhet kommer
ra risker

Störningar i arbetskraften och hos
leverantörerna kommer att öka
sårbarheten för gamla risker

Framöver kommer d
organisationers över
cybersäkerhetsriskla

väga tre viktiga åtgärder för att mildra dessa nya risker:

la
menterade
arbetsmetoder

2

3

Behåll kontinuiteten i
kritiska
säkerhetsfunktioner

Motverka
hot som k
fördel av

ngar för din styrelse och ledningsgrupp

åelse för exponering och de
ste cyberriskerna

5

Incident- och krisberedskap och
lärande och ständiga förbättringar

6

Aktivt bidragande till branschsa
samhällets motståndskraft och stab

förmåga och resursallokering för
effekt över tid

7

Beakta ansats för juridiska och l
efterverkningar och förutsättnin

v oberoende granskning och test av
h externrevision

8

Resiliens för effekterna av COVI
andra externa chocker

gemensamt ramverk och strategi
rhet integrerat med risk och IT

ör för styrelser att utmana sig själva om deras agerande är tillräckligt och u
tillräckligt snabbt när risklandskapet förändras.

or

ing

Ordförklaring

rklaring

vision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena
ierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till
r del poster som företagsledningen kan påverka.

i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
informerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera
alitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter.

m det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i
isionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning.

t kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision av
relsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot bolaget
n föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets
ntering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag.

tiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

ntrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.

Trafikljusförklaring

malt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på
pportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen.
därför stor uppmärksamhet från företagsledningens sida.

bservationer som, även om de inte möter kriteria för att åsättas ett rött
n sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma
kännedom.

as observationer som tidigare klassificerats som gula eller röda, men
Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister
så åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade
komplexitet att företagsledningen bör få kännedom om dem.

Rapport
2020-12-01

Rapport till FuM 4 från arbetsgruppen
för att streama FuM
Bakgrund
Under FuM 1 togs det upp en motion om strukturen kring streaming av Fullmäktiges sammanträden.
Bakgrunden till motionen var dels att Covid-19 tvingat att sammanträden hålls digitalt för ledamöter
men också att det skulle öka transparensen i FuM, något som de flesta ledamöter ansett viktigt under
vårens val. En direktsändning av mötena skulle förhoppningsvis innebära ett ökat intresse i FuMs
arbete och ge flexibilitet åt de medlemmar som inte vill närvara fysiskt eller endast närvara under
specifika punkter. Beslutet som togs under FuM 1 var att det skulle tillsättas en arbetsgrupp för att
utreda möjligheten att streama och att dessutom ta närvaro- och säkerhetsaspekten i beaktande.

Arbetet
Först bestämdes en definition angående vad som menas med streaming, vilka olika lösningar det
skulle kunna innebära och det beslutades att det skall innefatta både ljud och bild för att vara en
fullgod lösning. Efter det påbörjades insamlandet av olika alternativ på tjänster som medger
direktsändning av ljud och bild. Det sattes en begränsning på plattformar som är “kostnadsfria”, och
kom fram till följande:
●

Youtube

●

Teams

●

Hangout

●

Twitch

●

Skype

●

Discord

●

Zoom

●

Periscope

●

Vimeo

●

Facebook

För att gå vidare i arbetet valdes några kriterier som lösningen skulle uppfylla: att den skulle vara
välkänd bland medlemmarna, lättanvänd och ha de funktioner som krävs. Utifrån de kraven togs
samtliga utom Twitch och Youtube bort. Zoom togs bort med anledning av att det i vissa fall kommer
användas för digital närvaro av ledamöter och att en separat stream, via en separat tjänst hade varit
att föredra. Zoom tillhandahålls av högskolan, något som också sågs som en anledning att ta en
annan likvärdig lösning. Vidare valdes Youtube över Twitch på premissen att det är mer känt och att
videon även kan ligga kvar i efterhand, vilket möjliggör att intresserade kan gå tillbaka och lyssna på
en diskussion vid ett senare tillfälle.
Något som ingen av tjänsterna uppfyller är att hindra icke-medlemmar från att se på mötena via en
direktsändning. Inom gruppen diskuterades att hålla sändningen via exempelvis Canvas eller
Chalmers play för att höja säkerheten, men även de föll på att en stream alltid kan spridas via länk
eller delning av inloggningsuppgifter.

Rapport
2020-12-01
Närvarorätten är i nuläget bestämd i stadgarna vad gäller vilka som får delta, det finns även ett tillägg
i sammanträdesordningen som ger ytterligare några närvarorätt och genom samtal med Inspektorn
anser arbetsgruppen att det räcker att lägga till det som föreslås i motionen till
sammanträdesordningen.

Implementation
Arbetsgruppens lösning är därmed att ha en Youtube-stream som är olistad, vilket innebär att man
inte kan hitta streamen utan att ha länken. Den här länken skickas ut till medlemmar på något sätt,
exempelvis genom kårens nyhetsbrev eller att den läggs upp på medlemsportalen.
Det finns också en medföljande motion som finns bifogad i möteshandlingarna.

Arbetsgruppen för att streama FuM

PROPOSITION
2020-12-09
Kårstyrelsen

Proposition 15 – Stryka kårföreningen
BEST at Chalmers Student Union ur reglementet
Bakgrund
Kårstyrelsen beslutade på kårstyrelsesammanträde 4, den 10 november 2020, att frånta
kårföreningsstatus för BEST at Chalmers Student Union (802488-1412). Beslutet togs efter att en
tidigare ordförande för föreningen kontaktat vice kårordförande och med önskemål om att officiellt
stänga kommittén då denna inte längre är aktiv eller har varit detta på flera år.
Vidare har föreningen fått in flertalet brev till sitt postfack från både Skatteverket och Kronofogden
som inte tagits hand om, även efter att föreningen kontaktats om problemet. Detta i sig sågs som
underlag nog att frånta kårföreningsstatus, då kårföreningar enligt Chalmers Studentkårs stadga
§17:3 är ålagda att handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.
I och med beslutet behöver Chalmers Studentkårs reglemente uppdateras.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
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att

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

Kårstyrelsen genom,
Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21
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PROPOSITION
2020-12-09
Kårstyrelsen

Proposition 16 – Stryka Kårguiden ur
reglementet
Bakgrund
I Chalmers Studentkårs reglemente nämns under flera paragrafer, specificerade i yrkandet nedan,
”Kårguiden”. Kårguiden var ett litet häfte med samlad information om kårens verksamhet och gavs
bland annat ut i samband med Mottagningen till alla nya studenter.
Kårguiden har inte getts ut sedan 2013, och det material som idag ges ut gällande kårens centrala
verksamhet i samband med Mottagningen ansvarar kårens Kommunikationsavdelning för. I dagsläget
sammanställs detta material i ”Student Guide” som ges ut till alla nyantagna första dagen. Utöver
detta finns all information även på hemsidan.
Kårstyrelsen anser därför att det är dags att ta bort begreppet ”kårguiden” ur reglementet och ändra
till mer relevant information enligt följande yrkande.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

Skapat: 2020-09-14
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Rättigheter

i Chalmers Studentkårs reglemente §2:2 ändra från
2:2

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.
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PROPOSITION
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Kårstyrelsen

till
Rättigheter

2:2

Varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter
mot kåren har rätt att:

•
•
•
•
•

•

•

•
•

att

i Chalmers Studentkårs reglemente §2:5 ändra från

Hedersmedlem

2:5

Hedersmedlem har rätt att:

•
•
Skapat: 2020-09-14
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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.
Få ett handlån ur handlånekassa.

Bryta matkön i restaurangen.
Vid inval erhålla Kårguiden och övrig nollinformation.

Hedersmedlem har i övrigt samma rättigheter som medlem.

till
Hedersmedlem

2:5

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.
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att
Rättigheter

i Chalmers Studentkårs reglemente §3:4 ändra från
3:4

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
Rättigheter

3:4

Inspektor har rätt att:
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•
•
•
•
•
•

att

Bära chalmersmössa.
Bära chalmersnål.
Vistas i kårens lokaler.
Erhålla kårtidningen Tofsen.
Bryta matkön i restaurangen.
Vid inval erhålla information om Chalmers Studentkårs verksamhet och övrig information om
Mottagningen.

i Chalmers Studentkårs reglemente §15:4e ändra från

Mottagningskommittén

15:4e

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.
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•

•

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

15:4e

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:

•
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•

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.

Kommitténs ordförande väljs senast 15e december
för en tid av ett år.

Kårstyrelsen genom,
Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21

4 av 4

PROPOSITION
2020-12-09
Kårstyrelsen

Proposition 17 – Förslag på nytt
prioriterat område
Bakgrund
Kårledningen 2012/2013 identifierade en brist i att tillgodose internationella studenters behov. Därför
blev verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet i sin studietid ett
prioriterat område. Detta prioriterade område har förlängts i två omgångar eftersom man ansett att
det funnits mer att arbeta med. Nu har det prioriterade området nått sitt sista år och utifrån det som
åstadkommits och presenteras i rapporten Sammanställning av prioriterat område, 2013/2014 –
2019/2020 anser kårledningen 20/21 att det prioriterade området kan ersättas med ett nytt.
Ordförande i utbildningsenheten, vice ordförande i utbildningsenheten och ordförande i sociala
enheten har utifrån en workshop med FuM, förslag från sektionsstyrelser och undersökning av
aktuella ämnen identifierat tre potentiellt nya prioriterade områden. Dessa tre förslag presenteras
nedan och kårstyrelsen yrkar på att FuM beslutar om att fastställa ett av dem.

Förslag

Förslag 1: Hälsa och
välmående
Berörda uppdrag:
3, 4, 6, 7, 8

Förslag 2: Arbeta för en
breddad medlemsnytta
Berörda uppdrag:
4, 6, 7, 8

Studenters välmående är en ständigt aktuell fråga, både det
mentala och fysiska måendet. Unga vuxna mår allt sämre,
samtidigt som kraven på studenter är fortsatt höga. Covid-19pandemin har dessutom bidragit ytterligare till den negativa
trenden. Kårledningen ser ett behov av att arbeta med den här
frågan proaktivt men också reaktivt för att förbättra
studenternas tillvaro. Det ligger också i linje med att det finns
ett stort intresse hos kårens medlemmar för idrott och fysisk
aktivitet. Att ha Hälsa och välmående som ett prioriterat område
ger utrymme för att genomföra riktade satsningar både inom
mentalt välmående men också för fysiska aktiviteter.

Enligt medlemsmätningen 2019 svarade 28% att de inte vet,
eller inte skulle vilja vara en del av Chalmers studentkår om
kårobligatoriet inte existerade. Som medlem i Chalmers
studentkår har man många förmåner och en bred
medlemsservice. Dock finns det medlemmar som inte vet om
eller inte tar del av de medlemsförmåner som finns och
studentkåren behöver bli bättre på att täcka upp alla
medlemmars behov och önskemål. Därför är det lämpligt att ha
en riktad satsning som ämnar att bredda medlemsnyttan för
samtliga kårmedlemmar.
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Förslag 3: Inkludering och lika
villkor
Berörda uppdrag:
2, 3, 6, 7, 8

Att nå ut och göra alla medlemmar tillfredsställda med
studentkårens verksamhet är en aktuell fråga. Under
workshopen kom det bland annat fram att utvecklingsområden
för kåren är frågor rörande jämställdhet, arrangemang för
bredare målgrupper och integrering av internationella
studenter. Genom att införa ett prioriterat område inom
inkludering och lika villkor kan särskilda satsningar inom ämnet
genomföras.

Kårstyrelsen anser att alla tre förslag är relevanta. Däremot förordar kårledningen förslag 1: hälsa och
välmående som mest aktuellt och kritiskt. Enligt undersökningar internt och samhällstrender i helhet
sjunker den mentala hälsan. Att må bra är en förutsättning för att klara av sina chalmersstudier och
vara väl förberedd inför kommande arbetsliv. Ett resultat av den pågående pandemin är att ensamhet
och nedstämdhet ökat bland Chalmers studentkårs medlemmar. För att förhindra och förebygga
psykisk ohälsa bland våra medlemmar anser kårledningen att riktade satsningar inom ämnet hälsa och
välmående bör genomföras. I detta område kan satsningar inom exempelvis mental stabilitet, fysisk
hälsa och aktivitet, återhämtning och dylikt genomföras.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

avsluta det prioriterade området verka för internationella studenter har nytta av kåren
och känner delaktighet i sin studietid

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”

Kårstyrelsen genom,
Anna Lindqvist
Ordförande sociala enheten
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Sammanställning av prioriterat område,
2013/2014 – 2019/2020
Under verksamhetsåren 2013/2014 till och med 2020/2021 har det funnits ett prioriterat område som
heter Verka för att internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet under sin studietid.
Ett prioriterad område är menat att finnas under fem år men detta har förlängts i två omgångar då
man ansett att det funnits mer arbete att göra.
I den här rapporten används begreppet utrikesstudenter för att beskriva både utbytesstudenter och
internationella studenter (betalande studenter och stipendiater).

Skapat: 2019-09-26
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Genomförande
Den här rapporten sammanställer det arbete som gjorts under verksamhetsåret 2013/2014 fram till
och med verksamhetsåret 2019/2020 kring integrering av utrikesstudenter. För att sammanställa
informationen har verksamhetsplaner lästs och man har identifierat de punkter som rör integrering
av utrikesstudenter. Man har därefter läst igenom den dokumentation som finns till respektive punkt,
både det som handlat om arbetet kring punkten men också de dokument som det arbetet mynnat ut i.
En sammanfattning uppdelad i vad som planerades och vad som genomfördes har sedan
sammanställts för varje år.

2.1 Arbete med verksamhetsplan
2013/2014
Verksamhetsåret 2013/2014 var det år då problematiken kring att kåren inte kunde tillgodose
internationella studenters behov identifierades.

Vad planerades?
Kårledningen 2012/2013 identifierade en brist i att tillgodose internationella studenters behov. Därför
ålade FuM kårledningen 13/14 att kartlägga hur man arbetade med frågan samt undersöka hur det
arbetet kunde förbättras.

Vad genomfördes?
Det hölls intervjuer med kommittéaktiva från CIRC, IAESTE och BEST. Dessutom skickades enkäter ut
till alla kårkommittéer och kårföreningar. Fredagsdiskussionerna med kårledningen användes för att
diskutera frågan internt. Vidare hade kårledningen 2013/2014 avstämningar med masteransvariga i
studienämnderna på sektionerna samt med deltagarna i internationella utskottet (IntU). Kårens
stadgar, reglemente och instruktioner för kårkommittéer studerades. Slutligen hölls ett möte med
CIM för att se hur de arbetade med frågan. Arbetet kulminerade i en kartläggning och därefter en
rapport där kårledningen 2013/2014 föreslog en extra satsning inom området.
Resultaten från kartläggningen visade på att internationella studenter ansåg att det var svårt att
engagera sig i Chalmers studentkår eftersom svenska ofta var ett krav på att få vara med i en
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kommitté. Under 2013/2014 fanns ett internationellt utskott bestående av SO, vUO, ordförande i CIRC
och BEST samt en internationell student från varje teknologsektion. Med åren svalnade intresset för
IntU och det var svårt att rekrytera folk. Under 2013/2014 bestod inte IntU av internationella
studenter utan av en person från sektionen som hade internationaliseringsansvar. Det visade sig
också vara svårt att identifiera vad internationella studenter ville ha och därför ansåg kårledningen
2013/2014 att det behövde utredas vad internationella studenter har för åsikter om Chalmers
studentkår. Därför rekommenderades det att kårledningen 2014/2015 skulle undersöka detta.

2014/2015
Nedan presenteras kårledningens arbete under 2013/2014 inom det prioriterade området.

Vad planerades
Under verksamhetsåret 2014/2015 fanns det i verksamhetsplanen tre punkter som syftade till att
internationella studenter skulle ha nytta och känna delaktighet i kåren. Dessa punkter var:
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•
•
•

Utred internationella studenters önskemål och behov från Chalmers Studentkår
Sammanställ de engagemang som är tillgängliga för internationella studenter
Uppmärksamma riktlinjer för kommunikation på engelska

Man planerade att genomföra en utredning där man skulle undersöka vilka önskemål och behov
utbytes- och internationella studenter hade. Man ville också sammanställa och kommunicera ut de
engagemang som lämpade sig för dessa studenter i hänseende till språk och över hur lång tidsperiod
engagemanget sträckte sig. Tills sist ämnade man att fortsätta implementera den engelska ordlista
samt riktlinjerna för kommunikation på engelska som tagits fram under 2013/2014 för att tydligt
kunna visa för utrikesstudenterna vilka engagemang som var tillgängliga.

Vad genomfördes
Det genomfördes en utredning som mynnade ut i en rapport som lyfter fram ett par saker.
Internationella studenter hade mycket högre förväntningar kring karriärmöjligheter och olika typer
av jobb. De tyckte också att kommunikationen kring kårens och högskolans arrangemang var
bristfällig samt att de ville lära sig den svenska kulturen i högre utsträckning. I övrigt diskuterar
rapportförfattarna att internationella studenters behov och önskemål inte skiljer sig nämnvärt, utöver
det ovan, från de svenska studenternas, utan att kommunikationen och integreringen i den befintliga
verksamheten behövde bli bättre.
För att sammanställa de engagemang som var aktuella för utrikesstudenter så identifierade man vilka
faktorer som var begränsande för dessa studenter. De två faktorer som ansågs mest avgörande var
svenska språket samt att de flesta utrikesstudenterna lämnar efter ett år. Med denna insikt
sammanställdes en lista, i samråd med kårledning, sektionsordföranden samt
kårkommittéordföranden, på engagemang som skulle bli svåra för dessa studenter att engagera sig i.
Listan gjordes till en checklista där varje kommitté kunde kryssa i rutor på positioner och uppgifter
inom kommittén som skulle vara svåra för utrikesstudenter att utföra.
Svaren sammanställdes och de engagemang som var tillgängliga utan begränsningar var bland annat
CIRC, G.U.D och JämK samt att vara puff vid diverse kårevent så som Cortègen, FestU-kalas och
CHARM. Bland de uppgifter som ansågs svåra att utföra utgjordes hindren av att man dels var
tvungen att vara på Chalmers längre än ett år, kunna läsa mail som mestadels är på svenska samt
hantera situationer med upprörda individer där språkbarriären skulle bli ett problem. Arbetet med
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punkten ansågs därefter klart då den syftade till att endast utreda frågan. Slutsatsen av arbetet var att
man i framtiden skulle använda sammanställningen som underlag för att utveckla verksamheten hos
kommittéerna för att tillgängliggöra dem för utrikesstudenter.
I arbetet med verksamhetsplanspunkten om kommunikation på engelska fokuserades det på att
implementera och kommunicera ut den ordlista samt de riktlinjer som tagits fram under 2013/2014.
Detta dels genom att skapa en ”verktygslåda” för kommunikation på kårens hemsida, som bland
annat innehöll information om hur man kommunicerar på engelska, dels genom att inkludera en del
om detta i kårens utbildningar för kårkommittéer och sektionsstyrelser. Detta menar man resulterade
i att sektionerna i sin tur började arbeta fram rutiner för hur man kommunicerar på engelska.

2015/2016
Kårledningens arbete under verksamhetsåret 2015/2016 presenteras nedan.

Vad planerades
I verksamhetsplanen 2015/2016 planerades tre punkter att genomföras.
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•
•
•

Möjliggöra engagemang för internationella studenter
Ta fram centralt stöd för arrangerandet av masterkickoff på lokal nivå
Undersök hur andra kårer jobbat med integration av internationella studenter

Den första punkten utgick från föregående års samanställning av engagemang tillgängliga för
internationella studenter där kårledningen under året skulle hitta lösningar till de främsta problem
som lyftes i sammanställningen tillsammans med kårkommittéer och -föreningar. De problem som
specifikt lyftes var språk samt begränsad chalmerstid. Punkten innebar även ett lyftande av
sammanställningen där det menas på kan leda till större engagemang.
Punkt nummer två behandlar kort och gott att ta fram ett stöd för att teknologsektionerna skulle
kunna arrangera en masterkickoff.
Sista punkten siktade på att utnyttja kårens kontaktnät och använda sig av lärdomar från andra kårer
som arbetat med samt nått långt i sitt integrationsarbete. Målet var att göra djupare undersökning
hos de som nått längst samt hos de som har organisationer som likar vår egen.
Inga prioriterade projekt planerades inom området internationella studenter för verksamhetsåret
2015/2016.

Vad genomfördes
Sammanställningen som gjordes föregående år synliggjordes genom att läggas upp på hemsidan samt
att den visades på introduktionsdagen för de internationella studenterna. Gällande problemlösningen
kring språk och tidsbegränsningar nåddes tyvärr ingen framgång.
För att sektionerna skulle kunna arrangera masterskickoffer ansågs det finansiella vara det största
hindret. Detta ledde till att man initierade diskussioner med högskolan om att de skulle bidra med
medel för detta, förhoppningen var då att detta skulle ske till kommande verksamhetsår. Det skapades
även en guide för hur en kickoff enkelt skulle kunna arrangeras.
Undersökningen i samarbete med andra kårer genomfördes och presenterades under våren 2016.
Rapporten innehåller intervjuer från sex andra studentkårer samt förslag på fortsatt arbete för
Chalmers Studentkår.
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2016/2017
Nedan presenteras berört verksamhetsårs verksamhetsarbete rörande det prioriterade området.

Vad planerades
I verksamhetsplanen 2016/2017 fanns det två punkter som skulle arbeta för det prioriterade området.
Dessa var:
•
•

Ta fram en målbild för internationalisering
Undersöka vilket stöd sektionerna önskar för att arbeta med internationalisering

I den förstnämnda punkten beskrivs att det tidigare genomförts försök för att få internationella
studenter att engagera sig mer. Det har däremot gjorts utan plan på hur man ville göra det. Målet med
punkten var att ta ställningstagande över vad målbilden för internationalisering skulle vara och göra
en analys över vilka konsekvenser det skulle kunna få. Målbilden skulle tas fram utefter hur
utbildningsprogrammen var uppbyggda.
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I punkt nummer två beskrivs problematiken att det internationella utskottet lagts ner till följd av för
lågt intresse. Internationella utskottet bistod sektionerna med stöd i frågan om internationalisering
och behovet av stöd till sektionerna kvarstod efter att internationella utskottet avvecklats. Målet med
punkten var därför att se över vilken typ av stöd sektionerna ville ha och hitta en hållbar form för att
ge det stödet.

Vad genomfördes
Arbetet kring att ta fram en målbild för internationaliseringen skedde i tre steg. Analysera vad som
tidigare genomförts inom området internationalisering. Därefter komplettera den informationen och
slutligen presentera målbilden med internationaliseringen. Under FuM 8 2017 antogs en ny strategi
för internationalisering. Strategin skulle ge en tydlighet i vad kåren skulle sträva mot i frågan om
internationalisering. Målen i strategin utgår från var kåren brister i sitt arbete och de önskemål som
finns från internationella medlemmar och teknologer på kåren. Strategin skulle även innebära att
kåren skulle ta fram en handlingsplan över vad som behövdes göra i frågan.
Den andra verksamhetspunkten sammanfattades i en rapport. Under årets gång samlades information
kring vad sektionsstyrelser har för behov för att arbeta med internationalisering in genom att
diskutera behovet med sektionsstyrelser och diverse utskott. Frågan lyftes även i kårens samarbete
med andra tekniska högskolor, Reftec. Resultatet blev att de flesta av sektionerna inte visste vad de
behövde hjälp med. Internationaliseringen beskrevs som nedprioriterat i styrelsens och hela
sektionernas verksamheter. Kommunikation belystes som ett problematiskt område. Dels ansågs det
svårt att kommunicera med andra parter eller veta vem man skulle kontakta. Även var det svårt att få
aktiva att se internationella studenter som en del av deras målgrupp. Brist på kommunikationskanaler
var också en aspekt som togs upp. Ett område som lyftes som försvårade arbetet kring
internationaliseringen var klyftor mellan olika grupper, exempelvis nationella studenter och
utrikesstudenter. Under diskussionerna belystes det däremot en önskan från sektionsstyrelserna om
erfarenhetsutbyte från de som påbörjat arbetet med internationaliseringen. Ett konstaterande från
sektionerna var att internationalisering inte skulle gå att tvinga fram, utan måste komma från
sektionens egna medlemmar. Framtidsplaner utifrån denna verksamhetsplanspunkt blev att
kårledningen i framtiden skulle kunna hjälpa till att föra en dialog med och utbilda
masterprogramansvariga för att hitta sätt att föra samman de som arbetar med internationalisering.
Då kan de diskutera sina aktuella problem och tankar samt hjälpa varandra till lösningar.
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Informationsinsamlingen i denna verksamhetspunkt skulle utgöra en bra grund för skapandet av den
ovan nämnda handlingsplanen.

2017/2018
Nedan presenteras kårledningens arbete med handlingsplan för internationaliseringen under
2017/2018.

Vad planerades
Verksamhetsplanen 2017/2018 innehöll en punkt under det prioriterade området, Handlingsplan för
internationalisering. Man upplevde att tidigare års arbete med området endast mynnat ut i
undersökningar och rapporter och att arbetet därför behövde konkretiseras genom att ta fram en
handlingsplan. Planen skulle baseras på den strategi för internationalisering som tagit fram under
verksamhetsåret 2016/2017. Målsättningen var att handlingsplanen skulle underlätta arbetet med
internationalisering i organisationen.
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Vad genomfördes
Arbetet med att ta fram en handlingsplan påbörjades men hann aldrig bli klar.
Verksamhetsplanspunkten ströks under året på grund av resursbrist. Det som hanns med var en
beskrivning av hur man skulle öka utrikesstudenternas möjlighet att engagera sig i CHARM som
CHARMvärd men i och med att handlingsplanen aldrig slutfördes är det oklart hur väl förankrat det
här blev hos CHARMk.

2018/2019
Det berörda området arbetades med även av kårledningen 2018/2019, nedan presenteras deras arbete.

Vad planerades
För verksamhetsåret 2018/2019 planerades endast en punkt på området.
•

Handlingsplan för internationalisering

Punkten utgår från använda den strategi som togs fram verksamhetsåret 2016/2017 och producera en
handlingsplan. Syftet var att konkretisera strategin för att skapa en struktur där internationella
studenter har möjlighet att ta del av kårens verksamhet i större utsträckning. Målet var även att öka
interaktionen mellan nationella och internationella studenter utan att öka arbetsbelastningen hos
aktiva.

Vad genomfördes
Arbetet bestod av två delar informationsinsamling och idéframtagning. Diskussioner fördes med
CIRC, gamla arbetsdokument lästes igenom och en arbetsgrupp tog fram en bruttolista med idéer.
Listan som arbetsgruppen tog fram gallrades för att lyfta fram de mest realistiska och relevanta
satsningarna. Gallringen genomfördes i samråd med sektionernas kommittéer för internationella
studenter. Arbetet mynnade sedan ut i två punkter för kommande verksamhetsplan.

2019/2020
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Verksamhetsåret 2019/2020 var sista året innan det prioriterade området skulle utvärderas.

Vad planerades
I verksamhetsplanen 2019/2020 fanns en verksamhetspunkt inom det prioriterade området verka för
internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet under sin studietid.
•

Skapa kontaktytor mellan internationella och nationella studenter

Bland internationella studenter fanns ett stort intresse av att ta del av gemenskapen inom Chalmers
Studentkår. Det beskrevs också att utrikesstudenter hade svårt att hitta en väg in i sektionen och dess
aktiviteter än vad nationella studenter har. Målet med verksamhetspunkten var att skapa konkreta
kontaktytor mellan utrikesstudenter, deras mastersklass och deras sektion. Inom ramarna för
verksamhetspunkten skulle kårledningen tillsammans med CIRC och sektionerna skapa ett
Chalmersgemensamt event där utrikesstudenter träffar sin sektion till mottagningen 2020. Dessutom
skulle kårledningen arbeta för att mastersprogram arrangerar sociala välkomstevents för klasserna.
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Vad genomfördes
En handlingsplan för internationalisering lades fram av kårledningen 2018/2019. Därefter arbetades
ovan nämnda verksamhetspunkt fram. Ett möte med CIRC inledde arbetet med verksamhetspunkten.
Efter detta möte förändrades målet från att CIRC skulle vara en del av ett Chalmersgemensamt event
till att de internationella studenternas första möte med programmen skulle nyttjas. Information
samlades in genom möte med en utbildningsområdesledare, en workshop med sektionsstyrelser och
enkätutskick till masterprogramansvariga. Arbetet resulterades i en rekommendation till
sektionsstyrelser och programansvariga som årligen bör kommuniceras ut till sektionsstyrelser i
läsperiod 2.

2.2 Enkätsvar
Under året skickar kåren och högskolan ut diverse enkäter. I dessa kan man särskilja hur nationella
respektive utrikesstudenter upplever deras studiesituation.

Medlemsmätningen
I kårens medlemsmätning som genomförs varje år så ställs frågan om man skulle välja att vara
medlem i kåren även om det inte var obligatoriskt. Resultatet med de som svarat ”ja” på frågan från
2012 fram till 2019 ses nedan. År 2012 och 2015 så fanns ej information om vad utrikesstudenterna
hade svarat.
Verksamhetsår

Nationella studenter

Utrikesstudenter

2012/2013

75%*

-

2013/2014

75%

62%

2014/2015

72%

60%

2015/2016

74%*

-

2016/2017

77%

61%
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2017/2018

71%

70%

2018/2019

75%

68%

2019/2020

72%

70%

*Både nationella och utrikesstudenter.

Studentbarometern
2017 var första gången den årliga, omfattande undersökningen Studentbarometern hölls. I den har det
framkommit att internationella studenters situation inte är jämställd nationellas. Bland annat kan
man i studentbarometerns fritextsvar utläsa följande:
•
•
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•
•

Att utrikesstudenter, i klasser eller grupper där majoriteten är nationella studenter, känner
sig exkluderade.
Utrikesstudenter efterfrågar mer sociala arrangemang anpassade till både nationella och
utrikesstudenter. De anser att nuvarande arrangemang främst riktar sig till nationella
studenter.
Den svenska kulturen upplever vissa utrikesstudenter vara sig svår att förstå sig på.
Det framkommer en önskan bland utrikesstudenter att skapa forum för nationella och
utrikesstudenter att samarbeta och umgås. Många upplever Chalmers som grupperat i
utrikesstudenter respektive nationella studenter.

Enkätfrågor
I vissa delar av studentbarometern kan man direkt jämföra internationella och nationella studenters
studietillvaro. Det ställs påståenden där studenterna får svara hur väl de håller med om att
påståendena är korrekta, på en skala 1-6. Svarsalternativ 1 innebär att man inte håller med om att
påståendet är korrekt och svarsalternativ 6 innebär att man instämmer med påståendet i sin helhet.

Bild 1, Svarsalternativen till studentbarometerns påstående.

Från varje påstående har det tagits fram ett genomsnittsvärde utifrån studenternas svar. De studenter
som svarat svarsalternativ ”7. Vet ej” har inte räknats med i genomsnittsvärdet. Maximalt
genomsnittsvärde är 6. Bilagt finns fullständiga tabeller på enkätsvaren.
I tabellerna som följer jämförs internationella och nationellas upplevda studiesituation utifrån
studentbarometerns påståenden.
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Tabell 1: Genomsnittsvärde av påstående från studentbarometern.

Som tabellen ovan visar anser både nationella och internationella studenter att deras möjlighet att ha
god kontakt med sina studiekamrater har förbättrats mellan 2017-2020. Nationella studenters snitt är
däremot något högre än de internationellas.
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Tabell 2: Genomsnittsvärde av påstående från studentbarometern.

Tabellen ovan visar att nationella studenter starkare håller med om att det finns möjlighet att
utveckla goda sociala relationer utanför studierna. De internationellas uppfattning varierar från år till
år. Störst skillnad är det mellan 2018 och 2019.

Tabell 3: Genomsnittsvärde av påstående från studentbarometern.

Det är en anmärkningsvärd skillnad mellan nationella och internationellas genomsnittsvärde i
påståendet om man som chalmersstudent ges möjlighet att lära känna och samarbeta med både
nationella och internationella studenter. Internationella studenter instämmer mer än vad nationella
studenter gör.
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Tabell 4: Genomsnittsvärde av påstående från studentbarometern.

Internationella studenter upplever att de integreras bättre på Chalmers än vad nationella studenter
gör. Däremot är var det runt 1/3 av de nationella studenterna som valde att rösta på ”vet ej”. De
internationellas genomsnitt har dessutom sjunkit med åren och 2020 valdes det att ta bort påståendet
från studentbarometern.

3. Diskussion och reflektion
Det prioriterade området verka för internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet
under sin studietid har som ovan beskrivet varit aktuellt mellan 2013–2020. Under sju år har det
bedrivits projekt och satsningar inom området. Det har genomförts flertalet undersökningar som kan
vara viktiga att ha som underlag för framtida projekt. Arbetet som bedrivits har även resulterat i
rapporter, handlingsplaner, rekommendationer och en strategi.
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Det kan däremot uppmärksammas att antalet verksamhetsplanspunkter inom området har varierat
mellan åren, med ett avtagande antal den senaste tiden. 2017/2018 fanns det bara en punkt inom
området som dessutom aldrig blev slutförd.
Sammanfattningsvis kan man se att kårledningarna har varit duktiga på att undersöka olika frågor
inom området och identifierat ett antal problem. Det har resulterat i rekommendationer, guider,
”verktygslådor” med mera och problemet med att det finns en klyfta mellan nationella- och
utrikesstudenter har belysts. Det man har varit sämre på är att hitta lösningar som de kåraktiva och
sektionerna är villiga att ta till sig. Det har funnits stor ambition att genomföra en förändring men
desto mindre att vidta konkreta åtgärder. Vad detta beror på är svårt att säga. En förklaring kan vara
att det är en svår och komplex fråga som innebär viss kulturförändring i sektioners och kommittéers
verksamheter vilket alltid är ett arbete som möter motstånd.
Det kan också vara så att det saknats tydliga direktiv från kårledningen i vad man kräver av
kommittéer och sektioner på området. Att man producerat material som ska hjälpa till och finnas som
stöd men som inte fått någon egentlig genomslagskraft i brist på krav.
I medlemsmätningen, på frågan om utrikesstudenterna skulle vara medlemmar i kåren även om det
inte var obligatoriskt har antalet ja-svar ökat från drygt 60 % och stabiliserat sig kring 70 %.
Utrikesstudenters snitt på ovanstående påståenden från studentbarometern är överlag lägre än de
nationellas. De internationella studenternas genomsnitt till påstående om att man som student på
Chalmers ges möjlighet till att ha god kontakt med sina studiekamrater har med åren ökat, vilket är
positivt. På samma sätt har de nationellas genomsnitt till påståendet ökat. När det kommer till
möjligheten att utveckla goda sociala relationer utanför studierna har detta genomsnitt minskat för
både internationella och nationella studenter. Däremot ser inte internationella studenter samma
möjlighet som nationella, eftersom deras snitt är lägre. Kanske är det enklare för nationella studenter
att utveckla goda sociala relationer eftersom dessa är överrepresenterade i kommitté- och
föreningsliv. Vidare är snittet för påståendet att möjligheten att lära känna och samarbeta med både
nationella och internationella studenter högre för de internationella studenterna än för de nationella.
Eftersom denna fråga är ny för studentbarometern 2020 kan den inte jämföras med tidigare års
genomsnitt. Integrationen av de internationella studenterna förblir ungefär samma mellan åren
2017-2019. Många av de nationella studenterna valde att svara ”vet ej” på frågan, kanske för att de går
ett grundprogram med endast nationella studenter och faktiskt inte vet hur integreringen är. Oavsett
så anser studenterna att integreringen inte har förbättrats mellan åren 2017-2019.
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4. Utvärdera om situationen förbättrats
Det material som arbetats fram bör beaktas även i framtida arbete. Många goda tankar och idéer finns
att hämta ur detta arbete. Med ett avtagande antal verksamhetspunkter de senaste åren anser vi att
det prioriterade området verka för internationella studenter har nytta av kåren och känner delaktighet
under sin studietid bör ersättas med ett nytt. Det material som producerats under det prioriterade
området finns kvar som en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet. Kårledning, sektioner och
kommittéer behöver bli bättre på att ta till sig informationen och tipsen i dokumenten. I och med
verksamhetsplanen 2020/2021 finns en punkt som berör projektarrangemang. Den typen av
arrangemang är något som oftast lämpar sig bättre för utrikesstudenter då arbetet inte sträcker sig
över en lika lång period samt oftast är mer fria i sin utformning.
Från medlemsmätningen ses att andelen utrikesstudenter som skulle vara medlemmar i kåren, även
om det inte var obligatoriskt, har ökat cirka 10 %-enheter. Om detta är för att de är mer nöjda med
kårens arbete i högre utsträckning eller för att kårledningen har blivit bättre på att informera om sitt
arbete och vad man får ut från sitt medlemskap är dock svårt att säga.
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Trots att det prioriterade området nu föreslås att avslutas kårledningen medveten om att frågan
fortfarande är aktuell. Dock anses det att det är tid för ett nytt område samt att resultatet från årens
arbete är en bra grund att stå på i framtida arbete.
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Bilagor
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PROPOSITION
2020-12-09
Kårstyrelsen

Proposition 18 – Täckande av underskott
från föregående verksamhetsår
Bakgrund
Enligt Chalmers Studentkårs stadga 6:7 åligger Fullmäktige att besluta om disposition av överskott
eller täckande av underskott före utgången av läsperiod 2.
Årsredovisningen för Chalmers Studentkårs verksamhetsåret 2019/2020 anger att resultatet är
negativt, vilket innebär att underskottet behöver täckas. I årsredovisningen föreslås att underskottet
på cirka 1.51 miljoner kronor täcks av balanserade vinstmedel.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

resultatet för verksamhetsåret 2019/2020 fastställs och underskottet täcks av
balanserade vinstmedel enligt årsredovisningen.

Kårstyrelsen genom,
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Ellen Friborg
Vice kårordförande 20/21
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MOTION
2020-11-30

Motion 15 – Ändring i stadgan för att tillåta
direktsändning av
fullmäktigesammanträden
Bakgrund
Under FuM 1 2020/21 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att livestreama FuM. I arbetet
uppkom att vi antagligen behövde ändra i stadgan för att tillåta livestreams. Anledningen är att vi,
tillsammans med Inspektor och Kårledningen har tolkat stadgan som att man behöver närvarorätt för
att få delta i en direktsändning. Vi har inte heller identifierat någon teknisk lösning som säkerställer att
medlemmar och endast medlemmar att se direktsändningen.
Arbetet avrapporterades i form av en längre rapport till FuM 4 2020/21.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

Medlemmars
närvarorätt

i Chalmers Studentkårs stadga under paragraf 6:22 ändra från:

6.22

Närvarorätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer varje
medlem.
Fullmäktige kan dock, om synnerliga skäl föreligger, för visst
ärende med minst fyra femtedels majoritet besluta att
överläggningen skall hållas inom stängda dörrar.

till:

Medlemmars
Närvarorätt

6.22

Närvarorätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer varje
medlem.
Fullmäktige kan dock, om synnerliga skäl föreligger, för visst
ärende med minst fyra femtedels majoritet besluta att
överläggningen skall hållas inom stängda dörrar.
Fullmäktiges sammanträden får direktsändas. I det fall att
fullmäktiges sammanträden direktsänds har alla närvarorätt via
direktsändningen. Fullmäktige får stänga av direktsändningen i
enlighet med sin sammanträdesordning.

att

infoga följande i slutet av punkt 3. Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt i
sammanträdesordningen:
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"Person med förslagsrätt får begära att direktsändningen ska avbrytas.
Talmannapresidiet ska då se till att direktsändningen skyndsamt stängs av. Sådant
yrkande behandlas som ordningsfråga och ska alltid beviljas."

_____________________________________
Sebastian Boström (AC)
Styrbjörn Käll (FUN)
Hugo Simonsson (AC)
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Yttrande Motion 15 – Ändring i stadgan
för att tillåta direktsändning av fullmäktigesammanträden
Kårstyrelsen anser att motionärerna har skickat in en välskriven motion. Vi delar också
arbetsgruppens tolkning att närvarorätt bör beviljas till alla som tittar på direktsändningen.
Däremot finns det en avvägning att göra i frågan om vem som kan begära stängning av
direktsändningen och hur den beviljas. Kårstyrelsen anser att alla som har förslagsrätt, i enlighet med
motionen, ska kunna begära att direktsändningen stängs.
I vanliga fall behandlas liknande frågor, t.ex. streck i debatten, stängda dörrar, och så vidare, med
majoritetsomröstning. För att inte en direktsändning ska hämma en ledamot från att uttrycka åsikter,
bör beslutet inte kräva enkel majoritet. Däremot finns det en viss problematik i att begäran alltid
beviljas. Det kan av ren illvilja finnas enskilda närvarande med förslagsrätt som vill avbryta
direktsändningen för samtliga frågor.
Kårstyrelsen anser alltså att begäran bör beviljas om 1/3 av de röstberättigade ledamöterna bifaller
begäran om stängning, men att talman ges enhälligt mandat att avbryta direktsändningen.
Vidare bör begäran beviljas för ett ärende i taget, för att inte behöva genomgå ytterligare ett beslut
för att öppna den igen. Det bör också antas som praxis att direktsändningen stängs vid
personvalsfrågor- och diskussioner.
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Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

bifalla motionen med ändring nedan:

att

att-sats 2 ändras från
infoga följande i slutet av punkt 3. Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt i
sammanträdesordningen:
"Person med förslagsrätt får begära att direktsändningen ska avbrytas.
Talmannapresidiet ska då se till att direktsändningen skyndsamt stängs av. Sådant
yrkande behandlas som ordningsfråga och ska alltid beviljas."

Till

infoga följande i slutet av punkt 3. Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt i
sammanträdesordningen:
"Vid direktsändning av mötet kan person med förslagsrätt begära att direktsändningen
ska avbrytas under en punkt på agendan. Sådant yrkande behandlas som ordningsfråga
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och beviljas med en tredjedels majoritet. Talmannapresidiet ska då se till att
direktsändningen skyndsamt stängs av och öppnas igen först när punkten är behandlad.
Direktsändningen skall alltid avbrytas vid frågor eller diskussion om personval.
Talman kan besluta att avbryta direktsändningen utan omröstning.”

Kårstyrelsen genom,
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David Welander
Kårordförande, 2020/2021
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MOTION
2020-12-01

Motion 16 – Medskick till EmKAB om Andra
Udden
Bakgrund
Projektet för utvecklingen av Härryda området påbörjades 2012 med en förstudie som resulterade i
visionen kallad Kårhus på landet och fortlöpte fram till slutrapportering 2018. Enligt den avslutande
rapporteringen utfördes större delen av visionen för Kårhus på landet. Det kvarvarande projektet som
aldrig fick något avslut var visionen för byggnationer på västra tomten i området kallad Andra udden.

I diskussioner med projektgruppen som undersökte möjligheterna på Andra udden framgår det att
förslagen fastna i en “något stelbent byråkrati”. Enligt Härryda kommuns planbestämmelser för
Skårtorp är området Andra udden ett strandskyddsområde. I ett strandskyddsområde finns
restriktioner som säger att man ej får uppföra helt nya byggnader eller ändra befintliga byggnationer
på ett sätt som ändrar dess användning. I diskussioner fram och tillbaka mellan projektgruppen och
kommunen kom man fram till ett antal byggen som anses kunna godkännas under restriktionerna som
måste vara “framkomliga” och öppna för allmänheten. Dessa var:
- Vindskydd(eventuellt en låst för Chalmerister och en öppen för allmänheten)
- Lägerbålsplats
- Skogsbanor
- Aktivitetsbana
Från visionen Kårhus på landet önskar man bygga “Harads trädhotell”-liknande skogskojor på Andra
udden, man tog till och med fram ett utkast för en arkitekttävling för studerande och utexaminerade
Chalmersarkitekter. I djupa diskussioner med kommunen gällande bygget av skogskojorna kunde man
inte fastställa framkomligheten av bygget och idéen strandades. EmKAB som idag förvaltar området
har haft detta projekt liggandes hos sin styrelse under ett antal år. Anledningen till att projektet
stannade upp 2018 hos EmKAB var dels att man upplevde ett ointresse/osäkerhet hos studenterna
och dels att det inte finns någon ekonomi i bolaget för att finansiera projektet utöver underhåll. Det
fanns även osäkerheter kring vilken utsträckning projektet med Andra udden skulle utföras för att
uppfylla visionen enligt studenterna.
Eftersom det har gått flera år sedan studentkåren fastställde visionen Kårhus på landet önskar
EmKAB att ett konkret förslag från kårfullmäktige 20/21 skickas till styrelsen för att studenternas vilja
ska återigen fastställas.
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Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

fullmäktige skickar vidare till EmKAB styrelse att det fortfarande är studenternas vilja att
kojorna på andra udden ska byggas

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

Motionären vill även framföra följande att satser för kårfullmäktige att ta ställning till:
att

om ansökan om bygglov för skogskojor inte godkänns av Härryda kommun ska istället
bygglov för vindskydd och upprustad grillplats ansökas om

Eller
att
om ansökan om bygglov för skogskojor inte godkänns av Härryda kommun
ska istället bygglov för aktivitetsbana ansökas om

Bilagor
Kårhus på landet broschyr
Utveckling av Härryda Området - rapport 2018
Detaljplan Skärtorp

______________________________________
Jonathan Sjölander,
Förenade Naturvetare
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Chalmers kårhus på landet
Vision och förslag 2013

Sportstugan och lill-bastun 1961, fem år senare kompletterades området med CS-bastun.

chalmers studentkårs fritidsområde idag
Fritidsanläggning, idylliskt belägen på en halvö invid Sandsjön i Härryda kommun, har varit i
studentkårens ägo sedan 1937. Från det året finns här en sportstuga, som 1966 kompletterades med
en bastu - en donation från Teknologföreningen CS i samband med dess 100 års jubileum.
Bastun och sportstugan är chalmeristens naturliga rekreationsplats och är idag väl utnyttjad och
lokalerna ofta uthyrda. Det är ett givet utflyktsmål under nollperioden och som sedan används flitigt
året runt. Inte minst hittar Chalmers internationella studenter hit till en plats där de på nära håll kan
uppleva svensk natur.
Området har gradvis förändrats och utvecklats genom åren. I början av 2000-talet tillkom både dusch
och vattenklosett, liksom SovU – en övernattningsstuga med 15 dubbelbäddar. Härnäst ska LillBastun upprustas och moderniseras.
Det hårda nyttjandet och den gradvisa icke sammanhållna utvecklingen gör att fritidsområdet är en
något sliten och eftersatt oas. Det är därför dags att ta ett samlat grepp kring områdets framtida
utveckling.
Tankar på detta har länge funnits inom Chalmers studentkår och i samband med att
Teknologföreningen C.S. fyller 150 år 2014 har C.S. tagit ett initiativ till att starta en insamling för att
komplettera området med en ny byggnad, Storstugan.

Välkommen till Chalmers Studentkårs fritidsområde.

Sportstugan med Sandsjön i bakgrunden.

Lill-bastun med direkt anslutning till Sandsjön utanför.

CS-bastun med veranda och brygga rakt ut i Sandsjön.

SovU med plats för 15 dubbelbäddar.

Gemensam grillplats vid sjön. CS-bastun t v och Sanitetshuset t h.

vår vision - ett kårhus på landet
sportstugan
Stuga för sov, mat och fritidsaktiviteter som har en härlig
altan för sena grillkvällar.

lill-bastun
För sällskap på 20
personer, med utsikt
mot öster och direkt
anslutning till ett
dopp i sandviken.

CS-bastun
Större bastu för sällskap på 60
personer, populärt för
bastufester året om.

storstugan

sovu

En större lokal som
bidrar till festliga såväl
som till lugnare tillfällen.

Övernattningsstuga med 15
dubbelbäddar.

Vi vill få tillbaka den Chalmeristiska allemansrätten.
Förr låg nyckeln till sportstugan i hängrännan, vi vill att det
igen ska bli lika enkelt att lämna stan och komma ut och ha
kul på landet.
Vi vill skapa ett sammanhållet område som erbjuder en
palett av olika lokaler och möjligheter till aktivitet.
Vi vill att området ska kunna användas av flera grupper
samtidigt, likväl sammanhängande för ett enda stort
sällskap.

Vi vill skapa något som ger en extra krydda för de som är
studenter på Chalmers.
Vi vill kort sagt skapa ett kårhus på landet – en plats för
möte och umgänge, fest och allvar, nöje och rekreation.
Samma som på campus, fast på landet.
CS-bastun och Sportstugan ska finnas kvar och uppgraderas. Bastun får dusch och toalett och bättre
omklädningsmöjligheter.

skogskojorna
Nya övernattningskojor
mitt i naturen.

situationsplan

Sportstugan görs till bas för allehanda fritidsaktiviteter,
allt från fiske till långfärdsskridskor. Men också för studier,
grillkvällar och dagsaktiviteter.
Storstugan är det ena nytillskottet. Det är både en
bankettsal och en intim pub. En plats för både fest och
umgänge, för såväl större som mindre grupper. Den ligger
omsluten av de höga tallarna på den sydvästra delen av
tomten med utsikt ut mot Sandsjön i norr.

Skogskojorna är det andra nytillskottet. I nordväst, på
andra sidan viken, skapas 4 små övernattningskojor. En
plats där man kommer riktigt nära naturen.
Med trädhotellet i Harads i åtanke vill vi skapa Chalmers
eget naturrum. Kojorna utformas genom en arkitekttävling.

Storstugan - förslag
Vid entrén, med sina generösa dubbeldörrar, finns
en väderskyddad altan, ett uterum som skyddar mot
regn och snö eller en plats för att sätta sig i lugn och
ro och blicka ut mot den omfamnande skogen.
Väl innanför entrén möts besökaren av ett stort
luftigt rum med utsikt ut mot vattnet. Där finns
också en bar för välkomstdrinken vid festliga
tillfällen. Nära till hands finns möjlighet till
avhängning av ytterkläder. I rummet finns plats för
sittmöbler, större eller mindre, separerade i grupper
om så önskas. Rummet förlängs ut mot vattnet med
en terrass.
Vid husets kortsida i söder finns även en sekundär
entré för bastukommitén men kan även fungera för
inlastning av mat och porslin som transporteras upp
med hissen till köket.
En trappa tar festfolket upp till en festsal med plats
för 120 personer. Kortsidan mot norr är väl glasad
och välkomnar visuellt skogen och Sandsjön in i
rummet. På samma plan finns plats för möbler och
annan förvaring och ett förberedelsekök då det ska
serveras mat.
Men storstugan är mer flexibel än så. När man är
ett mindre sällskap kan man ha både middag och
mingel på den nedre våningen. Den stora festsalen
kan delas upp i mindre enheter för att inte kännas
för stor om sällskapet inte är allt för många. Den kan
också användas för konferenser.

En busslast anländer till Chalmers Studentkårs anläggning
i Härryda. Ikväll är det sittning i Storstugan. Studenter
strömmar från parkeringen mot entrén. Några tar sig in
direkt, andra passar på att sätta sig vid utemöblerna och
sittnischerna på verandan för en nypa frisk luft. Ikväll är det
fest.

Inne i lobbyn hänger de av sig ytterkläderna och samlas för
en drink innan middagen. Mörkret har inte hunnit falla än och
besökarna blickar ut över Sandsjön genom det stora fönstret.
Kanske blir det ett bad efter middagen…

Efter ett tag är det dags för middag och gästerna tar sig upp
en våning. Där väntar en sittning med god mat och dryck
och sång till den storslagna utsikten med skogen och sjön
utanför.

Mörkret faller och sittningen förvandlas till danslokal. På
bottenplanet öppnar baren och gästerna minglar runt och ut
på verandan.

Total LOA 364 kvm exkl. veranda
och terrass
Total BYA 226 kvm exkl. terrass
inkl. veranda
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1:200

1. Väderskyddad veranda
2. Terrass
3. Huvudentré
4. Lobby
5. Garderob

plan 2 1:200
6. Hiss
7. HWC /WC
8. Kommitérum
9. Teknik
10. Sekundär entré

11. Festsal
12. Förråd
13. Cateringkök
14. Förvaring mat
15. Städ
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sektion a - a 1:200

fasad sydväst 1:200

RAPPORT
2018-11-12
Husansvarig

Utvecklingen av Härrydaområdet
Abstract
This report presents background to an old decision taken by the council regarding the development of
the student union’s recreational area in Härryda. The decision resulted in the new grand cabin and a
total renovation of the CS-sauna and Sportstugan. One part of this decision was also to, after the first
renovation was made, keep working with another plot that the union owns in Härryda. The plan is
still to use this plot for smaller shelters and fire pits for any student to go there and use without
booking. The company that takes care of this area is at the moment unsure if the student union still
wants them to keep working with this idea.

Bakgrund
I flera år har Fullmäktige arbetat med visionen för kårhus på landet. Målen man hade från början var
dessa:
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Mål med visionen
De mål som visionen syftar till att uppfylla är att:
• Utnyttja de resurser som finns ute i Härryda på ett mer effektivt sätt
Idag äger kåren två tomter ute i Härryda men det är en som används aktivt. Det kommer också
att förändra användningen av de befintliga stugorna om dessa moderniseras och exempelvis
kompletteras med toaletter och duschar.
• Bredda verksamheten
Verksamheten som bedrivs i Härryda kommer med den vision som tagits fram innefatta både
större och andra typer av arrangemang än vad som finns möjlighet till idag. Den obebyggda
tomten kommer att bjuda in till naturnära upplevelser som det inte finns möjlighet till idag.
• Ta ansvar för fler större arrangemangslokaler
Att det inte finns tillräckligt med arrangemangslokaler för att fylla de behov Chalmers
Studentkårs rika studentliv har idag är tidigare känt och något som har jobbats med under
många år. Detta är något som är prioriterat att lösa och fler arrangemangslokaler har därför
prioriterats högt i utveckling av Härryda.
• Återskapa den Chalmersska allemansrätten
Tidigare fanns möjligheten att som chalmerist kunna åka ut till Härrydaområdet utan att boka
och då ta del av Sportstugan som på den tiden var öppen för alla. Det var också möjligt att
tidigare åka till Härryda och använda både stugor och mark. Detta kallas den Chalmersska
allemansrätten. Idag är det inte möjligt på grund av många bokningar och att området är
tättbebyggt men är en viktig del i visionen om utveckling av Härrydaområdet.
Som en del av beskrivningen till projektet fanns även en plan för att göra något av den andra tomten
kåren äger i Härryda, även kallad ”andra udden”:
”På tomten på udden som idag inte är bebyggd finns ingen detaljplan vilket försvårar
byggnationer på området. Därför föreslås på att tomten görs om till naturområde med grillplatser
och vindskydd samt skogskojor som möjliggör friluftsliv och övernattning ute i naturen.
Vindskydd samt trädkojor är tänkt att utformas genom arkitekttävling mellan Chalmers
arkitektstudenter och arbetsverksamma arkitekter. Området ska möjliggöra naturnära
upplevelser för alla medlemmar men särskilt för att visa internationella studenter den svenska
allemansrätten ”
Att arbeta med detta sågs som nästa steg efter ombyggnationen med storstugan och helrenoveringen
av CS-bastun och sportstugan.
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Dagsläge
Idag så står storstugan klar och stora delar av visionen med ett kårhus på landet är uppfyllda. Det som
står som nästa steg i planen är alltså att arbeta med ”andra udden”. Detta arbete är delvis påbörjat av
Emilias Kårhus AB som är förvaltare av området. Emilias Kårhus AB är i dagsläget osäkra på i vilken
utsträckning detta arbete skall fortskrida då ekonomin i företaget inte är så god och de lokaler som
finns i dagsläget kräver mer underhåll än vad man från början hade planerat. Man vill även veta ifall
det finns ett intresse hos studenterna att fortsätta arbeta med ”andra udden”.
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Frågor på rapporten ställs till,

Fredric Furborg

Sten Li

Husansvarig 18/19

Vice kårordförande 18/19

ha@chalmersstudentkar.se

vo@chalmersstudentkar.se
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YTTRANDE
2020-12-09
Kårstyrelsen

Yttrande Motion 16 – Medskick till
EmKAB om Andra Udden
Kårstyrelsen tycker att det är väldigt roligt att frågan lyfts och att det är på tiden att ett beslut fattas
för att kunna gå vidare i frågan. Vad gäller ställningstagandet mellan de två sista att-satserna anses
den första vara att föredra. Detta eftersom kårstyrelsen anser att vindskydd och grillplatser öppnar
upp för mer heldagsaktiviteter ute i Härryda, där våra medlemmar kan tillaga mat och husera, utan att
behöva hyra en stuga.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

bifalla motionen i sin helhet.

att

föredra att-satsen ”om ansökan om bygglov för skogskojor inte godkänns av Härryda
kommun ska istället bygglov för vindskydd och upprustad grillplats ansökas om.”

Kårstyrelsen genom,
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Ellen Friborg
Vice kårordförande, 2020/2021
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MOTION
2020-12-02

Motion 17 – Arbetsgrupp för
omklädningsrum på Campus Lindholmen
Bakgrund
I Chalmers Studentkårs dokument “Åsikter Campusutveckling och Studentbostäder” så finner vi
följande paragrafer:
• 33§§ Idrottsplatser finns som mötesplatser på campus och i campus kringområde.
• 37§§ Det i campus kringområde finns tillgång till träningsanläggningar.
Kårstyrelsen har dessutom i sitt yttrande till Motion 15 i FuM 8 19/20 skrivit att man "är för att utveckla
och förbättra förutsättningarna för idrottsutövande på campus för alla medlemmar".
Att ha ett omklädningsrum tillgängligt är en förutsättning för det ovan skrivna. Men ett sådant finns inte
på Campus Lindholmen.
Ett omklädningsrum på Lindholmen skulle göra det möjligt för studenter att genomföra
utomhusaktiviteter som löpning och andra träningspass. Det skulle även göra det möjligt för studenter
att jogga eller cykla till campus som ett träningspass. På längre sikt kan ett omklädningsrum användas
i anslutning till en motionshall på Lindholmen.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknad:
att

tillsätta en arbetsgrupp på 2-4 personer som ska se över hur studenter ska få tillgång
till ett omklädningsrum på Campus Lindholmen.

att

arbetsgruppen ska lämna en rapport till Fum7 läsåret 2020/2021.

__________________________________
Ludvik Ekman

YTTRANDE
2020-12-09
Kårstyrelsen

Yttrande Motion 17 - Arbetsgrupp för
omklädningsrum på Campus Lindholmen
Kårstyrelsen tycker det är positivt att frågan lyfts och att den undersöks vidare. Dock anser
kårstyrelsen att frågan inte behöver undersökas av en arbetsgrupp från FuM, utan att istället ålägga
kårstyrelsen att undersöka frågan och rapportera till FuM 7. På så sätt kan kårstyrelsen använda sina
existerande kontakter och slippa vara mellanhänder i konversationer med högskolan och
fastighetsägarna.
En ytterligare dimension i frågan är undersökningen kring huruvida utbildning på Lindholmen ska
flyttas till Johanneberg eller inte. Det är en undersökning som initieras i och med Ekonomi i Balans
från högskolan. Här ser kårstyrelsen gärna ett utfall från undersökningen innan ytterligare resurser
läggs på permanent utveckling av campus Lindholmen.

Yrkande
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Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen
att

ålägga kårstyrelsen att se över hur studenter kan få tillgång till ett omklädningsrum på
Campus Lindholmen.

att

kårstyrelsen ska rapportera till Fum7 verksamhetsåret 2020/2021.

Kårstyrelsen genom,
Jesper Stensson
Arbetsmarknadsenhetens Ordförande, 2020/2021
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F ÖRS LAG FR ÅN AR BETS GR UPP EN

Förslag 1
Att alla Chalmerister som deltar i mottagningen skall bära mössa.

Bakgrund
För att låta möss-kulturen återvända till campus, krävs att nya Chalmerister får se
mössan, ett första intryck är därför ett utmärkt tillfälle att introducera mössan för
Nollan. Därutöver skulle mössan fungera som en tydlig markör för Nollan om vilka
studenter som deltar i mottagningen (tidigare ”Nollningen”) som Phadrar eller som
kommitté eller föreningsaktiva.
Om förslaget skulle utföras, bör elevkåren för att inte exkludera mindre bemedlade
studenter sponsra Phadrar och övriga aktiva vid sina mössköp.
(Förslag 3, inom begränsningar)

Förslag 2
Att införa ett formellt ”mössprov”.

Bakgrund
Mössans ursprungliga funktion var att markera en klass, student-klassen. Då bars den
av de som hade klarat den exkluderande studentexamen, vilket då enbart ca 5% av
ungdomar gjorde, (idag ca 78%) detta var dåtidens mössprov.
Möss-prov finns idag i våran östra rikshalva, där mössbärandet fortfarande är en stolt
och viktig del av studentlivet även om östlänningarna inte riktigt har förstått hur en
mössa bärs.
Förslagsvis används skolans definition av att ha tagit sin utbildningsplats till förfogande
som utgångspunkt för mössprov, men exakta utformningen bör vara upp till varje
sektion att avgöra.

Förslag 3
Att studentkåren subventionerar inköpet av mössor, för att uppnå en mindre,
tröskeleffekt för nya chalmerister.

Bakgrund
I dialog med gemene teknologer, har mössans kostnad varit en av de ofta
framkommande ämnena, många får av kostnaden intrycket av mössan som en onödig
grej, vars funktion enbart den som vill gå på fin-sittningar får beskåda.

1 av 2

Det lär sannolikt inte resultera i att gemene teknolog bär mössan konstant varje dag
men med spridning av mössan så lär förhoppningsvis den få mer användning på
sittningar vars klädkod inte är högtidsklädsel.

Förslag 4
Modernisera §3 i reglerna för mössan med avseende för transpersoner, samt förenkla
mössbärande på Campus.

Bakgrund
Då världen som mössan finns i förändras behöver även reglerna ör mössan
moderniseras, dels behöver reglerna moderniseras för att inte exkludera transpersoner
eller andra som väljer att klä sig på sätt som inte stämmer med föråldrade normer.
Balansgången mellan att behålla den gamla visuella identitet som mössbärande har är
svår, då den är exkluderande. Vi tror att en balansgång går att finna i att ändra §3 i de
officiella reglerna antagna FuM7 -86 till
Den som klär sig som Emil bär ej mössa innomhus.
Den som klär sig som Emilia, må då så anses lämpligt bära mössa innomhus.

För att förenkla mössbärande på Campus föreslår vi att första våningen på Campus skall
ses som utomhus.
I tillägget till §3
Chalmerist får även bära mössa på första våningen i kårhuset och andra byggnader på
Campus, såvidare Chalmeristen inte samtalar med icke chalmerist eller intar måltid.
Detta ser vi som en balans mellan förenklat mössbärande och artighet.

Arbetsgruppen för Chalmersmössans bärande
24 Juli 2020
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